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ส่วนที่ ๑ 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้อง
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้  

ข้อ ๒๘ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคน

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ซึ่งตาม

ระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำผางาม  

ประกอบด้วย  
  (1) นายศรศักดิ์  คำฟู  ประธานกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (2) นายสุนทร  คำชุ่ม  กรรมการ 
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
  (3) นายสมควร  ธรรมสอน  กรรมการ 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม   
  (4) นายวสันต์  ชัยชุมภู  กรรมการ 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
  (5) นายชยพล  สิงห์เทพ  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
  (6) นางสุกัลยา  พุทธจันทร์  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
  (7) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน  
  (8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ดงมะตื๋น) กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน  
  (9) นายสอาด  กันทะเตียน  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการบริหาร 
  (10) นางนฤมล  พรศิระ  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร 
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  (11) นายบุญเถิง  เขื่อนคำ  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด  
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

  
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล

การ ดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัด หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไรก็ตามในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึด
ตาม แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และ
งบประมาณ ที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน  มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอ   
สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข” 

          ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
    (การศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  การสาธารณสุข  เทคโนโลยี  การกีฬา  ยาเสพติดฯ) 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   

          ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
๓. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 
๔. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน  เช่น  ด้านการศึกษาศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการกีฬา  และ
นันทนาการ  และการปลอดยาเสพติด  เป็นต้น 

๖. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  เช่น  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี    
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่  ส่งเสริมและเปิดโอกาส 

    ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารมากยิ่งขึ้น 
          ๒.๔ ตัวชี้วัด 

๑.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

๒.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
          ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น 
ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว 
ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ 

-วางแผน  พัฒนา  และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี  
เช่น  การปรับปรุงถนนการเกษตร  ซึ่งใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต  
เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  การปลูกพืชชนิดอื่น
เพ่ิมเติม (ปลูกพืชเชิงซ้อน)  ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของ
เกษตรกร  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากกว่าความเคย
ชินที่เคยปฏิบัติกันมาฯลฯ 
-จัดกิจกรรม  แผนงาน  โครงการ  เพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้  เช่น  
อบรมจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  จัด
ตลาดชุมชน  จัดตั้งกลุ่มอาชีพฯลฯ 
-แก้ไขปัญหาความต้องการแหล่งน้ำทางการเกษตร เช่น  ขุดลอกแหล่งน้ำ  
สร้างฝาย  สร้างแก้มลิง  ขุดลอกคลองซอย  คลองใส้ใก่  ก่อสร้างท่อไป
ยังพ้ืนที่การเกษตรของประชาชนอย่างท่ัวถึง  การขุดบ่อบาดาลเพื่อการ
เพาะปลูก ฯลฯ 
-แก้ไขปัญหาความต้องการน้ำอุปโภคบริโภค  เช่น ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม  
จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน  สร้างฝาย  ปั้นโอ่งใหญ่  เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการ
ประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 

- วางแผน  พัฒนา  และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลผางามและอำเภอเวียงชัย  ให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 
-ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ให้มีรายได้ที่มั่นคงและ
เพียงพอกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน  ส่งเสริมให้ใช้พลังงาน
ทางเลือก  เช่น  พลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือลดมลภาวะ ปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชน  ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  
สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริฯ  เป็นต้น 

๕.  ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้ าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
อย่างรอบด้าน 

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างรอบด้าน  เช่น  ด้านการศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม  ด้าน
การสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ  และการปลอดยาเสพติด  เป็นต้น 

๖.  ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้ าน
การเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  เช่น  ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในพ้ืนที่  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ด้านการเมืองและการบริหารมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
แบบติดตามและประเมินตนเอง 

 

แบบท่ี 1    การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง  :   แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม    

 ประเด็นการประเมิน  มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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     อบต.ผางาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

59 17,598,000.00 83 50,481,500.00 53 15,986,400.00 107 65,662,100.00 51 42,163,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร
และแหล่งน้ำ 

12 1,662,000.00 18 1,925,300.00 10 2,425,000.00 15 2,968,000.00 13 2,246,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ
ของคนในพ้ืนท่ี 

5 95,000.00 6 295,000.00 2 1,020,000.00 6 115,000.00 11 1,115,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 1,585,000.00 4 1,585,000.00 3 85,000.00 7 2,005,000.00 6 1,805,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบ
ด้าน 

55 5,706,500.00 63 5,456,500.00 48 5,295,510.00 70 7,214,500.00 69 7,549,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบริหาร 

22 18,900,000.00 24 18,928,000.00 21 19,253,000.00 25 18,938,000.00 25 18,938,000.00 

รวม 157 45,546,500.00 198 78,671,300.00 137 44,064,910.00 230 96,902,600.00 175 73,816,500.00 
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การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ผางาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 41,767,050 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 49         12,767,600  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 7           1,892,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 2           1,020,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12             370,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 39           4,839,810  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 17         20,877,640  

รวม            126          41,767,050  
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ผางาม มีดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ผางาม มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

1.  โครงการขยายถนนสายกลางบ้าน
ทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 

ขยายถนนสายกลางบ้าน ขนาด
กว้าง 1.00 ม.ยาว 395.00 ม. 

300,000 ถนนสายกลางบ้าน 
บ้านทุ่งยั้งใหม่ 
หมู่ที่ 13 

กองช่าง 226,000 ตามแผน เม.ย-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
26 พ.ค.-24 ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
บ้านร่องคือ หมู่ 6 
 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508.00 ตร.ม. ชนิดไม่มไีหล่ทาง 

300,000 ซอย 3  
บ้านร่องคือ หมู่ 6 

กองช่าง 255,900 ตามแผน เม.ย-มิ.ย63 
ดำเนินการ  
22 พ.ค-20 ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 
 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มไีหล่ทาง 

300,000 ซอยอ่างเก็บน้ำห้วย
ฮ้อม บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 

 

กองช่าง 242,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
26 พ.ค.-24 ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดง
มะตื๋นใหม่ หมู่ 15 
 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มไีหล่ทาง 

300,000 บ้านดงมะตื๋นใหม่ 
หมู่ 15 

 

กองช่าง 242,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
26 พ.ค.-24 ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
เนินสยาม หมู่ 10 
 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มไีหล่ทาง 

300,000 บ้านเนินสยาม หมู่ 
10 

 

กองช่าง 248,000 ตามแผน เม.ย-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
15 พ.ค.-13 ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสนั
ง้อนไถ หมู่ 4 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
127 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508.00 ตร.ม. 
ชนิดไม่มไีหล่ทาง 

300,000 บ้านสันง้อนไถ หมู่ 
4 

กองช่าง 255,900 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
22 พ.ค.-20 ก.ค.63 

 

7.  โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่มลำน้ำ
ห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ  
หมู่ 14 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ขนาดกว้าง  
3.00 ม. ยาว 5.00 ม.  
สูง 1.80 ม. 

300,000 บ้านป่าบงเหนือ  
หมู่ 14 

กองช่าง  ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 โอนงบประมาณ 

8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ  บ้านป่าบง หมู่ 
5 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด
กว้าง จุดที่ 1 กว้าง 0.50ม.ลึก
0.40-0.60ม. ยาว 146.00 ม. 
หนา 0.10 ม. จดุที่ 2 กว้าง 
0.45 ม. ลึก 030.0 ม. ยาว 
72.00 ม.  

274,000 บ้านป่าบง  
หมู่ 5 

กองช่าง 273,000 ตามแผน ธ.ค.-ก.พ.63 
ดำเนินการ  
18 ส.ค.-16 ต.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ บ้านดงมะตื๋น 
หมู่ 7 

รางระบายนำ้คสล.แบบมฝีาปดิ 
กว้าง 0.35 ม. ลึก0.50-0.90 ม. 
ยาว 74.00 ม. หนา 0.10 ม. 

98,000 บ้านดงมะตื๋น หมู่ 7 กองช่าง  ตามแผน ธ.ค.-ก.พ.63 โอนงบประมาณ 

10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ บ้านป่าบงใต้ หมู่ 
12 

รางระบายนำ้คสล.แบบมฝีาปดิ 
กว้าง 0.50 ม. ลึก60.00 ม.  
ยาว 204.00 ม. หนา 0.10 ม. 

300,000 บ้านป่าบงใต้ หมู่ 
12 

กองช่าง 299,000 ตามแผน ธ.ค.-ก.พ.63 
ดำเนินการ  
18 ส.ค.-16 ต.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

11.  โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปา บ้านดงมะตื๋น หมู่ 7 

ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา วาง
ท่อ PE (PN4) 2 นิ้ว ความยาว 
1,200 ม.และก่อสรา้งระบบ
กรองน้ำท่อคสล. 1.20 ม. 
สูง 5.00 ม. 

202,000 บ้านดงมะตื๋น หมู่ 7 กองช่าง 183,000 ตามแผน มี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
11 มิ.ย.-10 ส.ค.63 

ผู้รับจ้างท้ิงงาน 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

12.  โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปา บ้านผางาม หมู่ 9 

ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา วาง
ท่อ PE (PN6) 3 นิ้ว ความยาว 
1,100 ม. 
 

300,000 บ้านผางาม หมู่ 9 กองช่าง 262,200 ตามแผน มี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
23 มิ.ย.-6 ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

13.  โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปา บ้านหนองบัว หมู่ 8 

ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา วาง
ท่อ PE (PN6) 3 นิ้ว ความยาว 
115.00 ม. และท่อ PE (PN6) 2 
นิ้ว ความยาว 2,008 ม. 

300,000 บ้านหนองบัว หมู่ 8 กองช่าง 241,000 ตามแผน มี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
23 มิ.ย.-6 ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

14.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายร่องตอง หมู่ 2 

    ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร 
ยาว 615.00 เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ ท่ีดินนายบุญปั๋น ทาดสีม  
จุดสิ้นสุดโครงการ ท่ีดิน นายปั๋น  
สารคำ 
    ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หรือมปีริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 187.95 
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดินนายปั๋น สารคำ  
จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ดิน นายปั๋น  สาร
คำ  ถนนการเกษตร
สายร่องตอง หมู่ 2 

กองช่าง 98,900 ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-18 ม.ค.  
63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

  



11 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

15.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร 
สายรมิน้ำร่องห้า หมู่ 11 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร  

83,000 จุดเริม่ต้นโครงการ  
ที่ดินนายดวงจันทร์ 
ลำภู จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดินนาย
ฝาง ศรีจันทร ์
ถนนการเกษตร สาย
ริมน้ำร่องห้า  
หมู่ 11 

กองช่าง 82,500 ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-18 ม.ค.  
63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

16.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายห้วยตุ้ม-จำปดูิน หมู่ 12 

โดยการลงหินคลุกขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ยาว 1,300.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์เมตร  

100,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดินนายสมพงษ์ 
จิตรดี จดุสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดินนาย
ประเสริฐ เขื่อนทา 
ถนนการเกษตรสาย
ห้วยตุ้ม-จำปดูิน หมู่ 
12 

กองช่าง 98,900 ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-18 ม.ค.  
63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

17.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายรอบห้วยบง หมู่ 14 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.07 เมตร ยาว 260.00 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
54.60 ลูกบาศก์เมตร  

29,600 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นานายคงเดช รัก
บ้าน จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีนานาย
คงเดช รักบ้าน 
ถนนการเกษตรสาย
รอบห้วยบง หมู่ 15 

กองช่าง 29,000 
 

ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-18 ม.ค.  
63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

18.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายห้วยขี้เหล็ก หมู่ 15 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  หน้าไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 150 ลูกบาศกเ์มตร  

83,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดินนายสนอง 
สุรินทร์ จดุสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดินนาย
สมบูรณ์ นวลลังกา 
ถนนการ 
เกษตรสายห้วย
ขี้เหล็ก หมู่ 15 

กองช่าง 82,500 ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-18 ม.ค. 
63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

19.  โครงการเจาะบ่อบาดาลและเดินท่อ
ประปาพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ 12 
 

ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 100.00 
เมตร หรือมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกวา่ 
5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
 

483,700 บ้านป่าบงใต้ หมู่ 
12 

กองช่าง 478,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค63 
ดำเนินการ  
28 ม.ค.-27 มี.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

20.  โครงการซ่อมสร้างถนนซอย 10 
หมู่ 10 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 
788.00 ตารางเมตร 
 

498,000 1. จุดเริ่มต้น
บ้านเลขท่ี 139  
นายอุดร บุญมา 
จุดสิ้นสุด รพ.สต.ดง
มะตื๋น 
2. จุดเริ่มต้น ศพด.
1 จุดสิ้นสุด 
บ้านเลขท่ี 166 
นายเลื่อน พันธ์ขวา 
หมู่ 10 

กองช่าง 493,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-12 มี.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

21.  โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ 7 กว้าง 4.00-12.00 ม. ลึก 
0.24-1.22ม. ยาว 1,270.00 
ม. และมปีริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,568.63 ลบ.ม. 

205,000 1. จุดเริ่มต้นที่นา
นางลีลา สมวรรณ 
จุดสิ้นสุด ที่นานาง
วิไล เครือวงค์ 
2.จุดเริ่มต้นที่นานาง
วิไล เครือวงค์ 
จุดสิ้นสุด ที่นานาย
ธวัชชัย จันทบุตร 
หมู่ 7 

กองช่าง 202,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-11 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

22.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร 
สายห้วยป่าซาง หมู่ 3 

กว้าง 3.00 ม. หนาไม่เกิน 0.07 
ม. ยาว 692.00 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
145.32 ลบ.ม. 

78,700 1. จุดเริ่มต้นที่ดิน
นายอ้าย อินต๊ะวงค์ 
จุดสิ้นสุด ที่ดินนาง
เต็ง เขื่อนคำ  
2. จุดเริ่มต้นที่ดิน
นายต้น เขื่อนคำ 
จุดสิ้นสุดที่ดินนาย
ดวง คำเปย 
หมู่ 3 

กองช่าง 77,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-11 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

23.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร 
สายโล๊ะป่าตุ้ม หมู่ 4 

กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. ยาว 1,000.00 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
150.00 ลบ.ม. 

83,000 จุดเริม่ต้น ที่ดินนาย
สมบูรณ์ พรมแบน 
จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย
จันทร์ รัตนชุมภ ู
หมู่ 4 

กองช่าง 82,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-11 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

24.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ
อ่างห้วยตุ้ม หมู่ 6 

กว้าง 3.00 – 4.00 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.07 ม. ยาว 1,208 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 274.68 ลบ.ม. 

196,500 จุดเริม่ต้นและ
จุดสิ้นสุดถนนรอบ
อ่างห้วยตุ้ม หมู่ 6 

กองช่าง 194,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-11 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

25.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอ่างเก็บน้ำหนองบัว     
หมู่ที่ ๓ 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๓๔๔.๐๐ ตารางเมตรชนิดมีไหล่
ทาง จุดเริ่มต้นโครงการที่นา  
นายปิง  อุตมา จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ดิน นางสว่าง  ธรรมสอน  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลผางามกำหนด 

200,000 จุดเริม่ต้นโครงการที่
นา นายปิง  อุตมา 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ดิน นางสว่าง  
ธรรมสอน 
หมู่ที่ 3   

กองช่าง 194,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
30 มี.ค.-28 ม.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

26.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยโป่งใคร้  หมู่ที่ ๖   

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย กว่า 
๕๒๐.๐๐ ตารางเมตรชนิดไม่มี
ไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ ท่ีดิน 
นายหวิน  วงค์อารีย์ จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดิน นายบญุยงค์  สุตา   
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
๑ ป้าย ตามแบบท่ี องค์การ
บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด 

300,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดิน นายหวิน  วงค์
อารีย์ จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดิน นาย
บุญยงค์  สุตา    
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 291,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
31 มี.ค.-29 พ.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

27.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ ๑ 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
๓.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
๐.๐๗ เมตร ยาว ๑,๕๑๐.๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๖๙.๙๕ จุดเริม่ต้น
โครงการ ท่ีดินนางนอง  รุ่งเรือง  
จุดสิ้นสุด โครงการ ท่ีดิน นาง
สกาวเดือน  รุ่งเรือง  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลผางาม กำหนด 

200,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดินนางนอง 
รุ่งเรือง  จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดิน นาง
สกาวเดือน  รุ่งเรือง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 194,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
30 มี.ค.-28 เม.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

28.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร 
สายห้วยส้าน หมู่ ๑๕   

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงการ  ที่ดินนายชุม  
ยะสาร จุดสิ้นสดุโครงการ ที่ดิน
นายจันทร์ตา  อินไผ่ ตามแบบท่ี 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
กำหนด 

83,000 จุดเริม่ต้นโครงการ  
ที่ดินนายชุม  ยะ
สาร จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดินนาย
จันทร์ตา  อินไผ ่
หมู่ที่ 15 

กองช่าง 80,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
30 มี.ค.-28 เม.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

29.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายสันเวียง-ก็อดป่าข่า หมู่ ๑๒ 

โดยการลงหินคลุก ความยาวรวม 1,866.๐๐ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
391.86 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง ๓.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.07 เมตร ยาว 536.00 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.56 ลูกบาศก์
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่นานายกลั่น  พุทธ
จันทร์ และ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายเดชา  
ต่อมใจ 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.07 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.87 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.13 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 39.00 ลูกบาศก์
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายเดชา  ต่อม 
ใจ และ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายเรืองเดช  
คำเชื้อ 
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.07 เมตร ยาว 545.00 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 114.45 ลูกบาศก์
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนายเรืองเดช  คำ
เชื้อ และ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายอุดม  ธิศรี 
ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.07 เมตร ยาว 638.00 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 133.98 ลูกบาศก์
เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนายอุดม ธิศรี 
และ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายสงัด  พุทธ
จันทร์ 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลผางาม กำหนด 
 

213,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 206,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
26 มี.ค.-24 เม.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

30.  โครงการทำฝาปิดรางระบายน้ำด้วย
เหล็ก หมู่ที่ ๑๔   

ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
รวม ๑๔๒.๖๐เมตร จุดเริม่ต้น
โครงการ ธนาคารหมู่บ้าน  
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขท่ี ๑๐๗ 
นางจันทร์  คำชุ่ม ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

122,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ธนาคารหมู่บ้าน  
จุดสิ้นสุดโครงการ
บ้านเลขท่ี ๑๐๗ 
นางจันทร์  คำชุ่ม 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง 118,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
31 มี.ค.-29 เม.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

31.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ ๕ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร ยาว๘๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ
พักขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว 
๐.๗๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร 
จำนวน ๙ จุด จุดเริ่มต้นโครงการ
บ้านเลขท่ี ๖๒ นายจำนงค์  อาษา 
จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขท่ี ๘๔ 
นายสงกรานต์  คำตื้อ ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

101,000 จุดเริม่ต้นโครงการ
บ้านเลขท่ี ๖๒ นาย
จำนงค์  อาษา 
จุดสิ้นสุดโครงการ
บ้านเลขท่ี ๘๔ นาย
สงกรานต์  คำตื้อ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 98,000 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
26 มี.ค.-24 พ.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

32.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นสบร่อง หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
528.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง ตามแบบ อบต.ผางาม
กำหนด พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

300,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นา นายมั่นคง 
ธรรมสอน ละติจูด 
(N) 19.910177 
น ลองจิจูด (E) 
100.070842 
ตะวันออก จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีนา นาย
มั่นคง ธรรมสอน 
ละติจดู (N) 
19.909051 น 
ลองจิจูด (E) 
100.070846 
ตะวันออก 

กองช่าง 299,500 ตามแผนมี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
10 มิ.ย.-8 ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

33.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 ถึง ซอย 17 บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,080.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

625,500 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดิน นายสงัด พุทธ
จันทร์ จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดิน นาย
อ้าย พุทธจันทร์ 

กองช่าง 490,000 ตามแผนเม.ย.-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
16 ก.ค.-13 ก.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

34.  โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายห้วยโป่งบ้านผางาม หมูท่ี่ 
9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

718,800 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดิน นายสม 
ราญรอน จดุสิ้นสุด
โครงการ ท่ีดิน นาย
เจ๋อแซ่ล่อ 

กองช่าง 569,000 ตามแผนเม.ย.-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
16 ก.ค.-13 ก.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

35.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 ข้างวัดบ้านเนินสยาม 
หมู่ที่ 10 
 

เชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 197.00 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 788.00 ตารางเมตร ชนิด
ไม่มไีหล่ทาง จุดเริม่ต้นโครงการ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม กำหนด 

452,300 บ้านเลขท่ี 12นาง
สุวรรณ ตาลประไพ 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่ดิน นางจำเนียร 
เริ่มศร ี
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 379,000 ตามแผนเม.ย.-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
16 ก.ค.-13 ก.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

36.  โครงการเทถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ซอย 11/1บา้นร่องเจริญ หมู่ที่ 11 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
280.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

171,900 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่ดิน นายอุดม พรม
ชัย จุดสิ้นสดุ
โครงการ ท่ีดิน นาย
จอง อินทร์ทองน้อย 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 165,000 ตามแผนเม.ย.-มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
24 มิ.ย.-22 ส.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

37.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายห้วยโป่ง  หมู่ที่ 15 
 

โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง
ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.09 เมตร ยาว 
1,281.00 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 317.34 
ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.09 เมตร ยาว 
485.00 เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.09 เมตร ยาว 
634.00 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.09 เมตร ยาว 
162.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการประชาสมัพันธ์ 

181,000 ถนนการเกษตรสาย
ห้วยโป่ง  หมู่ที่ 15 
 

กองช่าง 179,000 ตามแผนก.ค.-ส.ค.63 
ดำเนินการ  
30 ก.ค.-28 ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 

38.  โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร
สายจอลุงธิ (โดยการลงหินคลุก) หมู่
ที ่15 
 

ขนาดกว้างตั้งแต่ 3.00 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.09 เมตร ยาว 
1,900.00 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 513.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ประชาสมัพันธ์ 

290,000 ถนนการเกษตรสาย
จอลุงธิ หมู่ที ่15 
 

กองช่าง 288,500 ตามแผนก.ค.-ส.ค.63 
ดำเนินการ  
30 ก.ค.-28 ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ

39.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เลียบคลอง บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 
10 
 

แ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง  

240,000 ถนนเลียบคลอง 
บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 
10 
 

กองช่าง 238,000 ตามแผนก.ค.-ส.ค.63 
ดำเนินการ  
30 ก.ค.-27 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 

40.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 
๑  หมู่ที่ 12 
  

กว้าง 3.50เมตร  ยาว 94.00
เมตร  หนา 0.15เมตร พร้อมป้าย
โครงการประชาสมัพันธ์ 

196,700 ซอย ๑  หมู่ที่ 12 
 

กองช่าง 195,500 ดำเนินการ  
30 ก.ค.-27 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 

56,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ผางาม 1 

 

กอง
การศึกษา 

24,500 ตามแผน ม.ค.63 
ดำเนินการ  
21 ก.ค.-3 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร บ้านทุ่งยั้ง  
หมู่ 2 
 

ขนาดกว้าง 8.10 ม.ยาว 19.10 
ม.หนา 0.10 ม.และขนาดกว้าง 
22.50 ม. ยาว 30.25 ม. หนา 
0.10 ม. 

300,000 ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร  
บ้านทุ่งยั้ง  
หมู่ 2 

กองช่าง  ตามแผน ธ.ค.-ก.พ63 ไม่ได้ดำเนินการ 

2.  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้าน
ร่องเจริญ หมู่ 11 
 

ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว  
12.00 ม. สูง 3.50 ม. 

238,000 อาคาร
อเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน บ้าน
ร่องเจริญ หมู่ 11 

กองช่าง  ตามแผน พ.ค.-ก.ค63 ไม่ได้ดำเนินการ 

3.  โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้าน
ร่องห้า หมู่ 1 
 

ขนาดกว้าง 8.00 ม.ยาว  
12.00 ม. สูง 3.50 ม. 

307,000 อาคาร
อเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน บ้าน
ร่องห้า หมู่ 1 

กองช่าง 306,500 ตามแผน ก.พ.-เม.ย63 
ดำเนินการ  
10 มิ.ย.-7 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโปง่ 
หมู่ที่ ๗ 

ตามแบบกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ฝายน้ำล้น 
มข.2527 ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
สูง 2.50 เมตร จดุที่ตั้งโครงการ 
ที่นา นานสมควร ธิวรรณ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

407,000 จุดที่ตั้งโครงการ ที่
นา นานสมควร 
ธิวรรณ 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 405,000 ตามแผน มี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
2 เม.ย.-31 พ.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

5.  โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ชนิด 2 ช่อง บ้านป่าบง
เหนือ หมู่ที่ 14 

ขนาดกว้าง 2.70 x 2.40 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

327,000 จุดที่ตั้งโครงการ 
ละติจดู (N) 
19.862218 น 
ลองจิจูด (E) 
100.04421 
ตะวันออก 

กองช่าง 326,000 ตามแผน มี.ค.-พ.ค.63 
ดำเนินการ  
29 เม.ย-27 มิ.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

6.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.
2527 ลำน้ำห้วยกิ่วนก บ้านสัน
ง้อนไถ หมู่ที่ 4 
 

ตามแบบกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ฝายน้ำล้น 
มข.2527 ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
สูง 2.50 เมตร พรมแบน พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

440,500 จุดที่ตั้งโครงการ ที่
นา นายสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 

กองช่าง 434,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
14 พ.ค.-12 ก.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

7.  โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมูท่ี่ 
13 

ขนาดพื้นท่ี 944.39 ตารางเมตร 
ความหนา 0.12 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม กำหนด 

405,000 บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 
13 

กองช่าง 400,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
19 มิ.ย.-17 ส.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

8.  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต.ผางาม 
 

กว้าง 7.00 ม. ยาว 23.00 ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 
1 ป้าย 

377,000 ถนนการเกษตรสาย
ห้วยโป่ง  หมู่ที่ 15 
 

กองช่าง 373,500 ตามแผน ก.ค.-ส.ค.63 
ดำเนินการ  
22 ก.ค.-5 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
      แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการขุดลอกลำห้วยขี้เหล็ก  
หมู่ 10 

ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7.00-
14.00 เมตร ขนาดความลึก
ตั้งแต่ 0.24 – 1.22 เมตร ความ
ยาวรวม 850.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,297.80 ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่ง
โดยรอบและทำคันดินกั้นน้ำและ
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

268,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นานายพราน หร่
องบุตรสี จุดสิ้นสดุ
โครงการ ท่ีนานาย
เสาร์ จันทร์พันธ์ 
ลำห้วยขี้เหล็ก หมู่ 
10 

กองช่าง 267,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ค. 
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-2 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

2.  โครงการขุดลอกเขื่อนห้วยปูแกง  
หมู่ 13 

ขนาดความกว้าง 6.00 – 45.00 
เมตร ขนาดความลึกตั้งแต่ 0.70-
0.75 เมตร ความยาวรวม 
263.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 2,753.59 
ลูกบาศก์เมตร โดยดินที่ขุดขึ้นมา
นำมาปรับแต่งโดยรอบและนำมา
ทำคันดินกั้นน้ำ และติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

100,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นานายเสาร์แก้ว 
มหาวรรณ จุดสิ้นสุด
โครงการ ท่ีนานาย
เปล่ง อุ่นใจ ห้วยปู
แกง หมู่ 13 

กองช่าง 98,900 ตามแผน ธ.ค.62-ก.พ.
63 
ดำเนินการ  
20 ธ.ค.62-2 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

3.  โครงการขุดลอกหน้าฝายลำน้ำ
แม่ต๊ากน้อย หมู่ 11 

กว้าง 7.00 – 14.00 ม. ลึก 
0.40 – 1.13 ม. ยาว 
1,200.00 ม. หรือมีปรมิาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 7,857.74 ลบ.ม.  

280,000 จุดเริม่ต้นท่ีนานาย
สุขจันทร์ ศรีจันทร์ 
จุดสิ้นสุดที่นานาย
เสาวรตัน์ เครือวงค์
สืบ หมู่ 11 

กองช่าง 277,000 ตามแผน ม.ค.-มี.ค 63 
ดำเนินการ  
13 ม.ค.-26 ก.พ.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4.  โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ ๑๕ ขนาดความกว้างตั้งแต่ ๗.๐๐ – 1
๔.๐๐ เมตร ขนาดความลึกตั้งแต่ 
0.24 – 1.22 เมตร ความยาว
รวม ๑,๒๗0.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๖๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่ง
โดยรอบและทำคันดินกั้นน้ำ 
จุดเริม่ต้นโครงการ ท่ีนานาง
ศรีวรรณ  มะโนรัตน์  จดุสิ้นสุด
โครงการ ท่ีนานายศิวะ  ปรีชา ศรี
มูล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
กำหนด 

444,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นานางศรีวรรณ  
มะโนรตัน์  
จุดสิ้นสุดโครงการ ท่ี
นานายศิวะ  ปรีชา 
ศรีมูล 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง 394,000 ตามแผน มี.ค-พ.ค. 63 
ดำเนินการ  
23 เม.ย.-6 พ.ค.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

5.  โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยคองู 
บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 2 

ขนาดความกว้างตั้งแต่ 4.00 – 
9.00 เมตร ขนาดความลึกตั้งแต่ 
0.33 – 1.56 เมตร ความยาว
รวม 1,150.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
4,808.02 ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่ง
โดยรอบและทำคันดินกั้นน้ำ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม กำหนด 

174,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นา นายสมเพชร 
เล็กสมบูรณ์ 
จุดสิ้นสุดโครงการ ท่ี
นา นางประนอม 
ธรรมสอน 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 157,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
28 เม.ย.-11 มิ.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

6.  โครงการขุดลอกลำห้วยใต้ บ้านทุ่ง
ยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 

ขนาดความกว้างตั้งแต่ 3.00 – 
14.50 เมตร ขนาดความลึก
ตั้งแต่ 0.40 –1.86 เมตร ความ
ยาวรวม 1,244.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,749.04 ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่ง
โดยรอบและทำคันดินกั้นน้ำ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผางาม กำหนด 

136,000 จุดเริม่ต้นโครงการ 
ที่นา นายเสาวรตัน์ 
เครือวงศ์สืบ 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
บ้านเลขท่ี 67 นาย
สูญ ธิปละ 
หมู่ที่ 13 

กองช่าง 122,000 ตามแผน เม.ย.-ม.ิย.63 
ดำเนินการ  
28 เม.ย.-11 มิ.ย.63 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

7.  โครงการขุดลอกห้วยปู่อินทร์ พร้อม
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ  
หมู่ที่ 3 
 
 

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 
จุด และงานขุดลอก 2 จดุ มี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,047.33 ลูกบาศก์เมตร โดย
ดินที่ขุดขึ้นมานำมาปรับแต่ง
โดยรอบและนำมา ทำคันดินกั้นน้ำ  
จุดที่ 1 ขนาดกว้างตั้งแต่ 3.00 – 
26.00 เมตร ขนาดลึก 2.50 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,978.38 ลูกบาศกเ์มตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 – 
1.11 เมตร ยาว 150 เมตร 
ขนาดความลึก 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 68.95 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ประชาสมัพันธ์   

490,000 ห้วยปู่อินทร์  
หมู่ที่ 3 
 

กองช่าง 488,000 ตามแผนตามแผน เม.ย.-
มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
22 ก.ค.-5 ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
โอนงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประจำปี 2563 
 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประจำปี 2563 

20,000 ตำบลผางาม กอง
การศึกษา 

 ตามแผน เม.ย.-พ.ค63 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.  โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
สระเก็บน้ำจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตืน๋ 
หมู่ 7 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระเก็บ
น้ำจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตื๋น หมู่ 7 
 

1,000,000 สระเก็บน้ำจำป่าเหี้ย 
บ้านดงมะตื๋น  
หมู่ 7 

กองช่าง 975,000 ตามแผน ม.ค.-เม.ย63 
ดำเนินการ  
4 ส.ค.-2 ต.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะใน
ครัวเรือน 
 

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การคดัแยก
ขยะในครัวเรือน 

50,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 34,540 ตามแผน ม.ค.-ก.พ63 
ดำเนินการ 
ส.ค.-ก.ย. 2563 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 10,650 ตามแผน พ.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  โครงการ “รักน้ำ”  
รักป่า รักแผ่นดิน 
 

ดำเนินกิจกรรมรักน้ำรักป่า  
รักแผ่นดิน 

20,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 14,450 ตามแผน พ.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งอายุ 
ประจำปี 2563 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผูสู้งอายุ 
ประจำปี 2563 

30,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

29,910 ตามแผน ม.ค.63 
ดำเนินการ 
ม.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กผางามเกมส์ ครั้งท่ี 13  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผางามเกมส์ ครั้งท่ี 13 
ประจำปีงบประมาณ2563 

20,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

19,685 ตามแผน ธ.ค.62 
ดำเนินการ 
ม.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตำบลผางาม ประจำปี
งบประมาณ 2563 
 

จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตำบลผางาม ประจำปี
งบประมาณ2563 

100,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

- ตามแผน ธ.ค. 62 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

4.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 
ประจำปี 2563 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนช่วงปิดภาคเรยีน ประจำป ี
2563 

20,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

- ตามแผน เม.ย.63 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.  โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นตำบลผางาม ประจำปี 
2563 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูม ิ

30,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

11,960 ตามแผน พ.ค.63 
ดำเนินการ 
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

6.  โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง 
ประจำปี 2563 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแปด
เป็ง ประจำปี 2563 

30,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

- ตามแผน มิ.ย.63 ข้อบญัญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

  



33 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

7.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยา ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสบื
สานศิลปวัฒนธรรมและนาฏศลิป์
ท้องถิ่น 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย
วิทยา ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สืบสานศลิปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่น 
 
 

20,000 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง
หัวฝายวิทยา 

กอง
การศึกษา 

/โรงเรียน
บ้านทุ่งยั้ง
หัวฝาย
วิทยา 

20,000 ตามแผน พ.ย.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ส.ค. 63 

ข้อบัญญัต ิ

8.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตาม
โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตาม
โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

20,000 โรงเรียนบ้านป่าบง กอง
การศึกษา 

/โรงเรียน
บ้านป่าบง 

20,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ก.ย. 63 

ข้อบัญญัต ิ

9.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องห้า  ตาม
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องห้า  ตาม
โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

15,000 โรงเรียนบ้านร่องห้า กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
บ้านร่องห้า   
 

15,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
แผนงานการศึกษา 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
คร ู

40,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

40,000 ตามแผน ม.ค.-ก.พ.63 
ดำเนินการ 
มิ.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตาม
โครงการค่ายทักษะภาษาจีน 
 

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตาม
โครงการค่ายทักษะภาษาจีน 

20,000 โรงเรียนดงมะตื๋น กอง
การศึกษา 
/โรงเรียนดง
มะตื๋น 

20,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ส.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  อุดหนุนโรงเรียนดอนศลิาผางาม
วิทยาคม ตามโครงการไลฟส์ไตล์
สร้างนิสยัห่างไกลยาเสพตดิ 
 

อุดหนุนโรงเรียนดอนศลิาผางาม
วิทยาคม ตามโครงการไลฟส์ไตล์
สร้างนิสยัห่างไกลยาเสพตดิ 

20,000 โรงเรียนดอนศิลาผา
งามวิทยาคม 

กอง
การศึกษา 
/โรงเรียน
ดอนศิลาผา
งาม
วิทยาคม 

20,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ก.พ-มิ.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 
ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
สู่ศตวรรษที่ 21 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผา
บ่ม ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิตสู่ศตวรรษ 
ที่ 21 
 

20,000 โรงเรียนบ้านหนอง
บัวผาบ่ม 

กอง
การศึกษา 
/โรงเรียน
บ้านหนอง
บัวผาบ่ม 

20,000 ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ส.ค. - ก.ย. 63 

ข้อบัญญัต ิ

5.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจำปี 2563 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ผางาม ท้ัง 2
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

15,000 ตามแผน ธ.ค.62 
ดำเนินการ 
ม.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

6.  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.ผางามจำนวน 2แห่ง 

803,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ผางาม ท้ัง 2
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

691,230 ตามแผน พ.ย.62-ก.ย
63 
 

ข้อบัญญัต ิ

7.  ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนมนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
ผางามจำนวน 2แห่ง 
และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 
แห่ง 

1,170,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.ผางาม
จำนวน 2แห่ง 
และโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ 5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

871,662.90 ตามแผน พ.ย.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

8.  อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช้ัน อ.1 – ป.6 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 แหง่ 

2,028,000 โรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ 5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

1,264,180 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

9.  โครงการอุ้ยสอนหลาน จัดกิจกรรมอบรมให้กับเด็ก 20,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

10,800 ตามแผน มิ.ย.63 
ดำเนินการ  
ก.ย 63 
 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
       แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการครอบครัวตามรอยพ่อ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง 

จัดกิจกรรมครอบครัวตามรอยพ่อ 
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

50,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั - ตามแผน มี.ค. 63 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.  โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติ 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

10,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 9,485.00 ตามแผน ก.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี 
ผู้ติดเชื้อ และผูด้้อยโอกาสในเขต
พื้นที่ตำบลผางาม 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม
สตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นท่ีตำบลผางาม 

15,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 14,610.00 ตามแผน พ.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรี,ผูสู้งอาย ุ, ผู้พิการ,ผู้ตดิเช้ือ
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล
ผางาม 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี,ผูสู้งอายุ , ผู้พิการ,ผู้ตดิเช้ือ
เอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ตำบลผางาม 

20,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 19,350.00 ตามแผน ก.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.-ก.ย63 

ข้อบัญญัต ิ

5.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 18,290.00 ตามแผน ก.พ.63 
ดำเนินการ 
ก.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

6.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

15,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั - ตามแผน ก.พ.63 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

7.  โครงการจดักิจกรรมในงานวันสำคญั
ของชาติ และกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอเวียงชัยจัด
กิจกรรมในงานวันสำคัญของชาติ 
และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

50,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 
/ที่ทำการ
อำเภอเวียง
ชัย 

50,000 ตามแผน พ.ย.62 
ต.ค62-ก.ย.63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

8.  โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดระดับอำเภอ 

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอเวียงชัยจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิระดับอำเภอ 

25,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 
/ที่ว่าการ
อำเภอเวียง
ชัย 

- ตามแผน ธ.ค.62-ก.ย.
63 

ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการผ่าตดั – ทำหมันเพื่อลด
จำนวนสุนัขและแมว ประจำปี
งบประมาณ 2563 

จัดกิจกรรมผา่ตัด – ทำหมันเพื่อ
ลดจำนวนสุนัขและแมว 

10,000 พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลผางาม 

สำนักปลดั 10,000 ตามแผน มี.ค.-เม.ย.63 
ดำเนินการ  
ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  โครงการพ่นหมอกควันประจำปี
งบประมาณ 2563 

จัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน 120,000 พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลผางาม 

สำนักปลดั 88,909.60 ตามแผน มิ.ย.-ส.ค.63 
ดำเนินการ 
มิ.ย.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

จัดกิจกรรมสำรวจและฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องก้นโรค
พิษสุนัขบ้าน 

83,000 พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลผางาม 

สำนักปลดั 82,905.00 ตามแผน มี.ค.-เม.ย.63 
ดำเนินการ 
มิ.ย.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 บ้านร่องห้า 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

5.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านเนินสยาม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 10 บ้านเนิน
สยาม 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

6.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 บ้านร่องเจรญิ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 11 บ้านร่อง
เจริญ 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

7.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านป่าบงใต ้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 12 บ้านปา่บง
ใต ้

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

8.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 บ้านทุ่งยั้งใหม ่

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยั้ง
ใหม ่

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

9.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านป่าบงเหนือ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 14 บ้านปา่บง
เหนือ 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

10.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 บ้านดงมะตื๋นใหม ่

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 15 บ้านดง
มะตื๋นใหม ่

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

11.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 บ้านทุ่งยั้ง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้ง สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

12.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านหัวฝาย 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

13.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านสันง้อนไถ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อน
ไถ 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

14.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านป่าบง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 5 บ้านป่าบง สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

15.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านร่องคือ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 6 บ้านร่องคือ สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

16.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านดงมะตื่น 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 7 บ้านดงมะ
ตื่น 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

17.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านหนองบัว 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
บัว 

สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

18.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 บ้านผางาม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 9 บ้านผางาม สำนักปลดั 20,000.00 ตามแผนม.ค.-มี.ค.63 
ดำเนินการ  
ก.ค.-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

19.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่
การป้องกันตนเอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่
การป้องกันตนเองให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่

53,010 อบต.ผางาม สำนักงาน
ปลัด 

10,110 ตามแผน มี.ค.63 
ดำเนินการ  
มี.ค.63 
 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปญัหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

10,000 พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ผางาม 

สำนักปลดั 9,880.00 ตามแผน ก.พ.63 
ดำเนินการ  
ก.พ.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

20,000 พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ผางาม 

สำนักปลดั 12,000.00 ตามแผน พ.ค.-ก.ค.63 
ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลในปีใหม ่

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลในปีใหม ่

10,000 พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ผางาม 

สำนักปลดั - ตามแผน ธ.ค.62-ม.ค.
63 , เม.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัด อบต.เคลื่อนที ่ จัดกิจกรรมอบต.เคลื่อนที ่ 10,000 พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ผางาม 

สำนักปลดั - ตามแผน ม.ค.63 ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

2.  โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานคณุธรรม
แก่บุคลากร 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรมแก่บุคลากร 

50,000 
 

อบต.ผางาม สำนักปลดั 9,810.00 ตามแผน ก.พ.63 
ดำเนินการ 
มิ.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
และเว็บไซต์ขององค์การบรหิารสว่น
ตำบลผางาม 

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลผางาม 

5,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 4,000.00 ตามแผน มิ.ย.63 
ดำเนินการ 
มิ.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

500,000 พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.ผางาม 

สำนักปลดั - ตามแผน พ.ย.62-ก.ย.
63 

ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

5.  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

อุดหนุนเทศบาลเมืองชุมในการ
ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

40,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 
/เทศบาล
เมืองชุม 

40,000 ตามแผน ม.ค.63 
ดำเนินการ  
ธ.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

6.  ค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้
 

จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้
 

50,000 อบต.ผางาม กองคลัง 49,875.00 ตามแผน ต.ค.62 
ดำเนินการ 
ต.ค.62 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
      แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของครูและผูดู้แลเด็กใน 
ศพด. ประจำปี 2563 
 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแล
เด็กใน ศพด. ประจำป ี
 

15,000 อบต.ผางาม กอง
การศึกษา 

12,260.00 ตามแผน ส.ค.63 
ดำเนินการ 
ส.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 
 

จัดกิจกรรมพัฒนา 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนตำบลผางาม 
 

20,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 16,440.00 ตามแผนต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
มี.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานงบกลาง 

 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 97,198.00 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

2.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 4,447.00 ตามแผน ธ.ค.62 
ดำเนินการ 
ม.ค.63 

ข้อบัญญัต ิ

3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 14,500,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 14,331,100.00 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

4.  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 4,300,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 4,056,800.00 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

5.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

80,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 15,500.00 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ ห้วงระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

6.  สำรองจ่าย 
 

เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

677,640 อบต.ผางาม สำนักปลดั 132,876.00 ตามแผน ต.ค.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ข้อบัญญัต ิ

7.  เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช) 

จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช) 

250,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 250,000.00 ตามแผน พ.ย.62 
ดำเนินการ 
พ.ย.62 

ข้อบัญญัต ิ

8.  เงินสมทบเพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

จ่ายเงินสมทบเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

10,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั  ตามแผน พ.ย.62-ก.ย.
63 
 

ข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

9.  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

265,000 อบต.ผางาม สำนักปลดั 265,000 ตามแผน พ.ย.62-ก.ย.
63 
ดำเนินการ 
ธ.ค.62 

ข้อบัญญัต ิ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ผางาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 111 โครงการ จำนวนเงิน 
36,042,384 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 111 โครงการ จำนวนเงิน 36,042,384 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 45        10,899,800  45         10,899,800  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 7          1,803,900  7           1,803,900  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 1             975,000  1             975,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9             176,195  9             176,195  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 35          2,902,183  35           2,902,183  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14        19,285,306  14         19,285,306  

รวม    111        36,042,384          111          36,042,384  
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
อบต.ผางาม เวียงชัย จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 15,986,400.00 43 9,299,700.00 45 10,899,800  45  10,899,800  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ 

10 2,425,000.00 8 1,334,900.00 7   1,803,900  7    1,803,900  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 

2 1,020,000.00 2 1,020,000.00 1      975,000  1       975,000  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 85,000.00 3 85,000.00 9      176,195  9       176,195  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 

48 5,295,510.00 47 5,008,895.00 35   2,902,183  35    2,902,183  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

21 19,253,000.00 21 20,549,225.00 14 19,285,306  14 19,285,306  

รวม 137 44,064,910.00 124 37,297,720.00    111  36,042,384      111   36,042,384  

สรุป จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 137 โครงการ จำนวนโครงการที่อนุมัติโครงการ 124 โครงการ การนำแผนสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 90.51 % 
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ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

     อบต.ผางาม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญดังนี้ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย ๑  หมู่ที่ 12 งบประมาณ 195,500 บาท 
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โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายห้วยโป่งบ้านผางาม หมู่ที่ 9 งบประมาณ 569,000 บาท 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ 
โครงการขุดลอกลำห้วยใต้ บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 136,000 บาท 
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โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ ๑๕ งบประมาณ 444,000 บาท 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสระเก็บน้ำจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตืน๋ หมู่ 7 งบประมาณ 975,000 บาท 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะในครัวเรือน งบประมาณ 34,540 บาท 
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,650 บาท 

 
 
 
โครงการ “รักน้ำ” รักปา่ รักแผ่นดิน งบประมาณ 14,450 บาท 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน 
กิจกรรมโครงการโรงเรียนชราบาล 
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โครงการพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 88,909.60 บาท 

 
 

 
 
โครงการผ่าตดั – ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผูดู้แลเด็กใน ศพด. ประจำปี 2563 งบประมาณ 12,260 บาท 
 

 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท 
 

 
 
โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแกบุ่คลากร งบประมาณ 9,810 บาท 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื ่อเปรียบเทียบกับ 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา
ในแต่ ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน
จำนวนมาก แต่นำ โครงการที ่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตาม
แผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่   

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
๓. การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากเกิดโรคระบาด Covid-2019 ทำให้โครงการ

ต่าง ๆ ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ
โครงการ/ แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีมี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหาร ส่วนตำบลผางามจะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น  

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม 
และ ความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง  
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ

รู้เท่า ทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 


