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[พิมพ์ข้อความ] 
 

  
            

                
ประกาศเทศบาลต าบลดงเย็น 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี  2561 
รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง เมษายน 2561-กันยายน 2561) 

……………………………………. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่  
2  พ.ศ.2559  ข้อ  13  “ให้ยกเลิกความใน  (3)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “การรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง  ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
เทศบาลต าบลดงเย็น  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  ประจ าปี 
2561  รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)  ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561 
  เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  พ.ศ.
2561  รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 
 
     
 

 
                 (นายอุทิน  จันทะโสม) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

    
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลดงเย็น  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  -  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61) 
ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 

  ตุลาคม  2561 
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ส่วนที ่1 
กา 

รบทน า 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหน่ึงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆตามอ านาจหน้าที่  ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิช-

ยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  
๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น   แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึง
เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   
  การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม  และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการแล ะ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่ง
เหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้  ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน  การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นต้น 
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๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัดเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน  ส่วนแรก  คือ  ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  
ส่วนที่สอง  คือ  ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไป
ปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
 ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่   ๑  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติดต ามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังน้ี   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่  ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙(๒)   

  ขั้นตอนที่  ๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ  ๑๓(๓)    

ขั้นตอนที่  ๕  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังน้ี     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังน้ี 
   (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้
ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
  (๒)  ความสอดคล้อง (relevance)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
  (๓)  ความพอเพียง  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนใน
ชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
  (๔)  ความก้าวหน้า  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณายุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การใช้
กฎหมายควบคุมอาคารการวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม(การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   
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การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ  ความต้องการของตลาดและชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ(การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบ
นิเวศ  การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน  การบริหาร
จัดการขยะการก าจัดและบ าบัดมลพิษ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ        
ธรรมาภิบาล(ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
  (๕)  ประสิทธิภาพติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ทรัพย์สิน  สิ่งของ  เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖)  ประสิทธิผล  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนใน
ชุมชนหรือไม่   
  (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล  ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชน
และสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  
สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการ
ด าเนินงานโครงการ  กระบวนการเหมาะสม  ถูกต้องหรือไม่  

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังน้ี 
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    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
  (๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการด าเนินการ  เทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล  หรือ  คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ ๒ 

 
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น   
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลดงเย็น  
 “ดงเย็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม  การศึกษาก้าวน า  เกษตรกรรมก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
พันธะกิจ 
 1.  สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการขยะรวมทั้งการพัฒนาด้านสุขาภิบาล      
และสาธารณสุข 
 3.  ส่งเสริมศาสนา  จารีตประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรม 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 6.  เสริมสร้างความปรอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 7.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
 8.  พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง  ทั่วถึง  โปร่งใส่และเป็นธรรม  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ (vision)  พันธกิจ  (Mission)  และจุดม่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)  ดังกล่าวเพ่ือให้การ
ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลดงเย็น (พ.ศ. 2561 -2564)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปน้ี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ่งเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 2.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร่างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  .  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน  การวางและจัดท าผังเมืองรวม 
  .  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  .  เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  .  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทองศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล  มี
 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้   
  .  พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือท าการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
  .  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  .  พัฒนาส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  .  พัฒนาการตลาดอย่างเป็นระบบสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  
 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี   
  .  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  .  ส่งเสริมละสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  .  สงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายพักผ่อน
     หย่อนใจอย่างทั่วถึง 
  .  ส่งเสริมสาธารณสุขเพ่ือการอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดี 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  .  สร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
  .  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
  .  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  .  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา 
  .  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
  .  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  .  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  .  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
  .  ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  .  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  .  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ 

     บริหารจัดการท้องถิ่น 
  .  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 

 
 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 
ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 - เดือนกันยายน ๒๕๖1 ) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 28  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
 2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
 3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
 4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
 5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
 (โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายน  และ
ภายในเดือนตุลาคม ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย 
 1.  นายอดิเรก  ดีดวงพันธ์    รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น  
 2.  นางมะลิวรรณ์  สุพร     ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
 3.  นายอุดร  ยั่งยืน     รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

 4.  นายจันทร์หอม  ดีดวงพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
 5.  นายสุนา  ดีดวงพันธ์     ผู้แทนประชาคมต าบลดงเย็น 
 6.  นายดอน  ดีดวงพันธ์     ผู้แทนประชาคมต าบลดงเย็น  
 7.  นายสมพร  ดีดวงพันธ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 8.  นายสมบูรณ์  จูมนา       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 9.  นายวิวัฒน์ชัย  เรชิวงค์    ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น  
 10.  นายอภิสิทธิ์  ดรพล     ผู้อ านวยการกองคลัง  
 11.  นายเชาวฤทธิ์  จ าเริญบุญ     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 12.  นางสาวพรรณงาม  หวายเค    ผอ.กองการศึกษาฯ 
 13.  นายสุภงค์  เข็มเพชร     หัวหน้าฝ่ายแผนงานละงบประมาณ  
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1.  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณน้ันว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2.  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3.  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4.  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2561 

รอบเดือนตุลาคม (เมษายน  2561 – ตุลาคม  2561) 
ของเทศบาลต าบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 

โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 143 13,994,695 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 98 14,915,262 

3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 63 13,591,111 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 480,000 

5. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 345 43,766,224 

รวม 660 86,747,292 

 
ตารางท่ี  2  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
รอบเดือนตุลาคม((ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561 

โครงการ งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 51 7,633,500 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 62 13,561,135 

3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 34 12,749,200 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 355,450 

5. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 214 45,400,715 

รวม 367 79,700,000 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 3  จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

    1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
 
    1.2 พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 

49 
 
 

2 

 
 

13.35 
 
 

0.54 

 
 

7,611,000 
 
 

22,500 

 
 

9.54 
 
 

0.02 

 
 

กองช่าง 
 
 

กองสาธารณสุข 

รวม 51 13.90 7,633,500 9.56  
2. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบอย่าง
บูรณาการ 
 
    2.2 ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  และการออกก าลังกายทุก
ประเภท 
 
    2.3 ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
56 

 
 

6 
 
 

3 

 
15.25 

 
 

1.63 
 
 

0.81 
 

 
13,074,135 

 
 

410,000 
 
 

77,000 

 
16.40 

 
 

0.51 
 
 

0.09 

 
กองการศึกษา 

 
 
กองการศึกษา 

 
 
กองการศึกษา 

 
รวม 62 17.69 13,561,135 17.00  



19 

 

[พิมพ์ข้อความ] 
 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

 

หน่วย 
ด าเนินการ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
 
    3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ประชาชน 
 
    3.2 จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 
    3.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
    3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 
 
    3.5 พัฒนาศักยภาพเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการชุมขน 

 
 

5 
 

13 
 

1 
 

5 
 

10 
 

 
 

1.36 
 

3.54 
 

0.27 
 

1.36 
 

2.72 
 

 
 

220,000 
 

255,000 
 

80.000 
 

330,000 
 

11,864,200 
 

 
 

0.27 
 

0.32 
 

0.10 
 

0.41 
 

14.88 

 
 

ส านักปลัด 
 

กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุข 

รวม 34 9.25 12,749,200 15.98  
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    4.1 ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและพัฒนาด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
1.63 

 
355,450 

 
0.44 

 
กองสาธารณสุข 

รวม 6 1.63 355,450 0.44  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
    5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาเทศบาล 
 
    5.2  เสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและ
พร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท 
 
    5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน 
 

 
 

2 
 
 
- 
 
 

212 

 
 

0.5-4 
 
 
- 
 
 

57.76 

 
 

730,000 
 
 
- 
 
 

44,670,715 

 
 

0.91 
 
 
- 
 
 

56.04 

 
 

ส านักปลัด 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองสาธารณสุข 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

รวม 214 58.3 45,400,715 56.95 
รวมทั้งหมด 365 100 79,500,000 100 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า รร.บ้านหนองแคนนาจาน  ม.2 เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 180,000 178,000 ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าเมรุบ้านาทอง ม.12 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 190,000 190,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตะแบง-วัดศรีทองธรรม 

(ซอยแรก) ม.5 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 255,000 240,000 ด าเนินการแล้ว 

4. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ -เข้าเมรุบ้านโนน
สวรรค์ ม.11 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 354,000 330,000 ด าเนินการแล้ว 

5. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกขามเลียน-ข้างวัดโนน
สะอาด ม.7 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 208,000 205,000 ด าเนินการแล้ว 

6. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกขามเลียน-ซอยหน้าวัด
โนนสะอาด เข้าศาลาประชาคม ม.7 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 143,000 140,000 ด าเนินการแล้ว 

7. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาจาน ซอยดีแทค -เชื่อม
ถนน รร.บ้านหนองแคนนาจาน หมู่ 8 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 268,000 265,000 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านภูทอง-เข้าวัดเทพภูทองหมู่ที่ 
13 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 208,000 195,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

9 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแคนข้างวัด 
ไชยวาส-หนองแคน หมู่ 2 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 208,000 205,000 ด าเนินการแล้ว 

10 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น -

วัดบ้านนาทอง ม.12 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 146,000 146,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าอาคารเอนกประสงค์ รร.อนุบาลฯ เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 115,000 113,000 ด าเนินการแล้ว 

12. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค าบง-ห้วยทรายนา ผู้ใหญ่ยูร  
ม.9 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 288,000 285,000 ด าเนินการแล้ว 

13. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน –หนองกุดคอกาน 
ม.7 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 65,000 62,000 ด าเนินการแล้ว 

14. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง-พ้ืนที่การเกษตรหัว
ห้วยช่างมัน ม.5 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 65,000 62,000 ด าเนินการแล้ว 

15.  
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์-เรียบแก้งจันทร์แดง 
ม.10 

 

เทศบัญญัต ิ2561 กองช่าง 139,000 136,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

16. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์-ห้วยยาง 
(ฮองนาค า) ม.10 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 200,000 197,000 ด าเนินการแล้ว 

17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน ดอนสวรรค์ –เหล่าตาสี  
ม.10 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 198,000 195,000 ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน-พ้ืนที่การเกษตร
ฝายคึกฤทธิ์ ม.3 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 145,000 145,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

19. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง-หนองทิศล้ า(ด้าน
ตะวันตก) ม.12 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 145,000 142,000 ด าเนินการแล้ว 

20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน-หัวห้วยซัน ม.3 เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 89,000 89,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

21. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสายบ้านโพนสวาง-พ้ืนที่การเกษตร
หนองกะปาง  ม.6 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 80,000 75,000 ด าเนินการแล้ว 

22. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว-ฮองสามขั่ว(ตอนล่าง)  
ม.4 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 120,000 115,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว(หนองหลวง)-หนองหู
ลิง ม.4 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 188,000 185,000 ด าเนินการแล้ว 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัวหลังบ้านนายไผ่-นางไท 
ม.4 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 90,000 85,000 ด าเนินการแล้ว 

25. 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน-ห้วยค าแฮด(นา
นายแสวง) หมู่ทื่ 2 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 110,000 105,000 ด าเนินการแล้ว 

26. 
 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน-

ฝายคึกฤทธิ์ ข้ามคลองห้วยหินแตก ม.3 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 175,000 170,000 ด าเนินการแล้ว 

27. 
 

โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 
(หลังที่ 2) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 235,000 232,000 ด าเนินการแล้ว 

28. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองว้า-หนองอ้อ(ข้างวัดศรี
สะอาด) ม.1 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 171,000 169,000 ด าเนินการแล้ว 

29. โครงการซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 350,000 347,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

30. โครงการปูกระเบื้องเซรามิคศาลาประชาคมบ้านป่งโพน ม.3 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 55,000 52,000 ด าเนินการแล้ว 

31. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านโคกตะแบง(ซอยเข้าวัดป่า
เทพนิมิต) ม.5 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 163,000 150,000 ด าเนินการแล้ว 

32. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านดงเย็น (หน้าบ้านนายรู-

วัดศรีสะอาด) ม.1 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 154,000 145,000 ด าเนินการแล้ว 

33. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านนาจาน(หน้าบ้านนางรอน
สัน-ซอยดีเทค) ม.8 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 250,000 237,000 ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านโพนสวาง ม.14 เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 361,000 345,000 ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านโพนสวาง ม.6 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 360,000 340,000 ด าเนินการแล้ว 

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยห้วยบ้าน (ไร่นาส่วนผสม นางสาวอมรรัตน์ บุญ
เนตร) 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 38,000 0 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

37. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการ
ขยายเขตฟ้าแรงต่ าบ้านหนองแคน-ห้วยทราย 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 12,000 

 

0 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

38. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โครงการ
ขยายเขตฟ้าแรงต่ าบ้านาทอง-โพนสวาง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองช่าง 130,000 

+1,545.17 

0 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

39. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ
ฯลฯ 

 

20,000 4,370 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

40. โครงการก่อสร้างร่ัวโรงเรียน คสล. ผนังคอนกรีตบล๊อกและ
แผงเหล็กตาข่าย ศพด. ดงเย็น 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

157,000 157,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

41. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมบ่อทราย ศพด.นาจาน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

75,000 72,000 ด าเนินการแล้ว 

42. โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน ศพด. บ้านโพนสวาง เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

132,000 132,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

43. โครงการก่อสร้างหลังคาเดิน ศพด. บ้านหนองแคน 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

80,000 80,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

44. โครงการก่อสร้างแสตนเชียร์สนามฟุตบอล เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

100,000 100,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

45. โครงการซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียนหลังเก่า 
ศพด.สามขั่ว ดอนสวรรค์ 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

46. โครงการซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้านป่งโพน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

70,000 67,000 ด าเนินการแล้ว 

47. โครงการต่อเติมอาคารพร้อมเทพ้ืนด้านหน้าอาคาร  
ศพด.โคกตะแบง 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

53,000 53,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

48. โครงการติดตั้งตาข่ายเหล็กโรงอาหาร ศพด.บ้านโคกขาม
เลียน  
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

43,000 43,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

49. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

200,000 200,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

รวม 49 โครงการ 
 

7,611,000 7,210,370  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางที่ 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. โครงการรณรงค์ จังหวัดสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เทศบัญญัติ 2561 กอง 
สาธารณสุข 

 

12,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 RS 
 

เทศบัญญัติ 2561 กอง 
สาธารณสุข 

 

10,500 6,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 2  โครงการ 22,500 6,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลดงเย็น 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

1,132,000 1,132,000 ด าเนินการแล้ว 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ศพด. สังกัดเทศบาล 8 แห่ง เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

1,190,700 

-27,000 

1,163,700 ด าเนินการแล้ว 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

250,000 250,000 ด าเนินการแล้ว 

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

100,000 100,000 ด าเนินการแล้ว 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

750,000 750,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

50,000 50,000 ด าเนินการแล้ว 

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

100,000 100,000 ด าเนินการแล้ว 

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  อปท. 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

50,000 50,000 ด าเนินการแล้ว 

11. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา  สังกัด อปท. 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

50,000 50,000 ด าเนินการแล้ว 

12. ค่าใช้จ่ าย อิน เตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric  Digital  
Subscriber  Line : ADSL 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

9,600 9,600 ด าเนินการแล้ว 

13. ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

80,000 

-60,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

14. ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

700,000 578,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

15. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน ศพด. เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 13,845 ด าเนินการแล้ว 

16. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

10,000 4,050 ด าเนินการแล้ว 

17. โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

20,000 19,690 ด าเนินการแล้ว 

18. โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 

-30,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

19. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายต าบลดง
เย็น 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

20. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (วิชาการ  ดนตรี  
กีฬา  ศิลปะ) 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

21 โครงการสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์(ช่วงปิดภาคเรียน) เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

22. โครงการอมรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

30,000 27,330 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

23. - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดง 
เย็น จ านวน 577,603 บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล 
ต าบลดงเย็น จ านวน 8 โรงเรียน  จ านวน 1,855,269  บาท 
-ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล 
ต าบลดงเย็น จ านวน 495,963  บาท  

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

577,603 

 

1,855,269 

 

495,963 

577,603 

 

1,855,269 

 

495,963 

ด าเนินการแล้ว 

24. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร สพฐ. จ านวน 8 แห่ง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

3,636,000 

+27,000 

3,663,000 

 

ด าเนินการแล้ว 

25. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงเย็น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

26 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่งโพนโครงการค่ายวิชาการบ้านป่งโพน 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

27. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน(โครงการ 
เข้าค่ายยกระดับจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2561) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

28. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามข่ัว โครงการค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรม 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 15,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

29. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามข่ัว โครงการจุดประกายความคิด 
วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสามข่ัว  

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

30. อุดหนุนโรงเรียนนราธิปพร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

31. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนสวาง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก  
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

32. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน(โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

33. อุดหนุนโรงเรียนบ้านค าบง 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน(จ้างบุคลากร) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

34. อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม(โครงการยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

35. อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม(โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีนักเรียน) 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

36. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน(โครงการเข้าค่ายพักแรมลูก 
เสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจ าปีการศึกษา พ.ศ .2561) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

40,000 40,000 ด าเนินการแล้ว 

37. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

132,990 

+1,670 

134,660 ด าเนินการแล้ว 

38. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

98,460 

+1,320 

99,780 

 

ด าเนินการแล้ว 

39. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

99,540 

+870 

100,410 ด าเนินการแล้ว 

40. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

526,300 

+7,858 

534,158 ด าเนินการแล้ว 

41. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

 

20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

42. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนอนุบาล  เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

3,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

43. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงเย็น เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

3,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

44. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

29,000 26,000 ด าเนินการแล้ว 

45. ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  
และเคร่ืองเล่มเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

413,100 413,100 ด าเนินการแล้ว 

46. ค่าหนังสือเรียน เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

171,610 171,610 ด าเนินการแล้ว 

รวม 46  โครงการ 13,074,135 12,584,768  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.2  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการออกก าลังการทุกประเภท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

100,000 99,500 ด าเนินการแล้ว 

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน(โครงการแข่งขัน 
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายต าบลดงเย็น) 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

40,000 40,000 ด าเนินการแล้ว 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามข่ัว(โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย 
เครือข่ายต าบลดงเย็น) 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

40,000 40,000 ด าเนินการแล้ว 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 
2561 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

150,000 141,610 ด าเนินการแล้ว 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปี 2561 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

50,000 47,385 ด าเนินการแล้ว 

6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

30,000 29,040 ด าเนินการแล้ว 

7. อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม(โครงการเยาวชนต้นกล้าป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.2  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการออกก าลังการทุกประเภท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

8 

 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อห่างไกลยาเสพติด เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

20,000 19,875 ด าเนินการแล้ว 

9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

15,000 

+100,000 

115,000 ด าเนินการแล้ว 

10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

200,000 200,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 10  โครงการ 410,000 732,410  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 2.3  ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพิธีกรและการปฏิบัติพิธีการ 
ทางพระพุทธศาสนา 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

20,000 

-20,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานประเพณีบุญเนาสงกรานต์เผ่าญ้อ  
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

32,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

3. อุดหนุนอ าเภอเมืองมุกดาหาร  
ตามโครงการสนับสนุนงานกาชาดประจ าปี 2561 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
ฯลฯ 

25,000 

-20,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

 

รวม 
 

3  โครงการ 77,000 0  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. โครงการอบรมอาชีพหมู่บ้าน 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(งานเกษตร) 
100,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(งานเกษตร) 
20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

3. โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(งานเกษตร) 
20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

4. โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(งานเกษตร) 
60,000 22,247.74 ด าเนินการแล้ว 

5. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแก่กลุ่ม 
เกษตรกรและเกษตรกรน าร่อง 
 
 
 

 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(งานเกษตร) 
20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

รวม 5  โครงการ 220,000 22,247.74  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.2 จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

5,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

15,000 1,400 ด าเนินการแล้ว 

3. โครงการจัดเก็บขอ้มูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

4. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดงเย็น เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

5. โครงการอบรมเก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

15,000 14,640 ด าเนินการแล้ว 

6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

7. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 

ฯลฯ 

 

15,000 13,170 ด าเนินการแล้ว 

8. โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศการปีใหม่ ปี 2561  
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 30,000 29,400 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.2 จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

9. โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 30,000 25,088 ด าเนินการแล้ว 

10. โครงการฝึกอบรม อปพร. เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
 

30,000 25,600 ด าเนินการแล้ว 

11. โครงการจัดงานวัน อปพร. 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 30,000 11,825 ด าเนินการแล้ว 

12. โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือสร้าง
ความปรองดอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน หมู่บ้าน 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 40,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

13. อุดหนุนอ าเภอเมืองมุกดาหาร  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 5,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

14. โครงการจัดท าปรับปรุงเวปไซต์เทศบาลต าบลดงเย็น เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ
ฯลฯ 

20,000 1,962 ด าเนินการแล้ว 

15. ค่าซ่อมแซมรถ เทศบัญญัติ 2561 แผนงาน 

รักษาความสงบ 

300,000 124,340.75 ด าเนินการแล้ว 

รวม 15  โครงการ 255,000 247,425.75  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 80,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

รวม 1  โครงการ 80,000 0  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

80,000 

-70,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

รวม 1  โครงการ 80,000 0  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.5  พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดงเย็น 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 15,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

5. โครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปเทศบาลต าบลดงเย็น 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 12,791 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

7. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลดงเย็น เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 9,163,200 8,293,700 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม   
 3.5  พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

9. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 2,496,000 

+60,000 

2,556,800 ด าเนินการแล้ว 

10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 90,000 75,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 10  โครงการ 11,924,200 10,938,291  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 4.1 ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
 

เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

30,000 27,987 ด าเนินการแล้ว 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนชุมชน ในการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

15,450 14,690 ด าเนินการแล้ว 

3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

60,000 60,000 ด าเนินการแล้ว 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพ
กู้ภัย 

เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

 

30,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

5 โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเทศบาลต าบลดงเย็น 
 

เทศบัญญัติ 2561 กอง
สาธารณสุข 

 

10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

 

210,000 210,000 ด าเนินการแล้ว 

รวม 6  โครงการ 355,450 312,677  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 700,000 

-656,800 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและทบทวนแผนชุมชน เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 
ฯลฯ 

30,000 29,600 ด าเนินการแล้ว 

รวม 2  โครงการ 730,000 29,600  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

กองวิชาการ 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 

70,000+50,000 

30,000 

30,000 

80,000 

40,000 

20,000 

93,366 

1,800 

3,040 

79,988 

23,232 

12,844 

ด าเนินการแล้ว 

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

กองวิชาการ 

70,000-20,000 

20,000 

14,900 

0 

ด าเนินการแล้ว 

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
กองวิชาการ 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

200,000 

5,000 

20,000+7,000 

30,000 

40,000 

 

170,380.43 

0 

21,479.80 

5,550 

23,090.42 

ด าเนินการแล้ว 

4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
กองวิชาการ 

30,000+40,000 

20,000 

60,200 

7,708 

ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

5. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 725,760 725,760 ด าเนินการแล้ว 

6. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 180,000 180,000 ด าเนินการแล้ว 

7. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 180,000 180,000 ด าเนินการแล้ว 

8. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 207,360 207,360 ด าเนินการแล้ว 

9. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 1,555,200 1,555,200 ด าเนินการแล้ว 

10. เงินเดือนพนักงาน 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 2,555,280 

-27,000 

2,491,800 ด าเนินการแล้ว 

11. เงินประจ าต าแหน่ง 
 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 162,000 162,000 ด าเนินการแล้ว 

12. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 84,000 84,000 ด าเนินการแล้ว 

13. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 2,244,840 

-39,000 

2,205,775 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

14. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 270,072 256,985 ด าเนินการแล้ว 

15. ค่าเบี้ยประชุม เทศบัญญัติ 2561 

 

ส านักปลัด 40,000 28,000 ด าเนินการแล้ว 

16. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

17. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เทศบัญญัติ 2561 

 

ส านักปลัด 40,000 

+50,000 

76,725 ด าเนินการแล้ว 

18. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ 

เทศบัญญัติ 2561 

 

ส านักปลัด 100,000 

+253,000 

154,520 ด าเนินการแล้ว 

19. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ 
-ค่ารับรอง 
 

เทศบัญญัติ 2561 

 

ส านักปลัด 60,000 22,470 ด าเนินการแล้ว 

20. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 30,000 14,000 ด าเนินการแล้ว 

21. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 70,000 17,860 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

22. เงินเดือนพนักงาน 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 1,599,840 

-239,710 

1,163,899 ด าเนินการแล้ว 

23. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 138,480 

+126,300 

252,090 ด าเนินการแล้ว 

24. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 15,300 

+13,410 

27,330 ด าเนินการแล้ว 

25. เงินประจ าต าแหน่ง 
 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 78,000 36,000 ด าเนินการแล้ว 

26. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองวิชาการ 54,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

27. เงินเดือนพนักงาน เทศบัญญัติ  2561 กองคลัง 2,016,600 

-60,000 

1,685,896 ด าเนินการแล้ว 

28. เงินประจ าต าแหน่ง 
 

เทศบัญญัติ  2561 กองคลัง 85,200 78,100 ด าเนินการแล้ว 

29. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ  2561 กองคลัง 
 

1,319,640 

-20,000 

1,088,445 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

30. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ  2561 กองคลัง 160,860 124,655 ด าเนินการแล้ว 

31. เงินอ่ืนๆ เทศบัญญัติ  2561 

 

กองคลัง 67,200 67,200 ด าเนินการแล้ว 

32. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบัญญัติ  2561 

 

กองคลัง 10,000 

-10,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

33. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เทศบัญญัติ  2561 

 

กองคลัง 20,000 13,800 ด าเนินการแล้ว 

34. เงินเดือนพนักงาน 

 

เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 

(งานรักษาความสงบ) 
680,460 

-261,120 

372,780 ด าเนินการแล้ว 

35. เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ(พสร.) เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 

(งานรักษาความสงบ) 
18,000 

-1,800 

16,200 ด าเนินการแล้ว 

36. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 

(งานรักษาความสงบ) 
505,661 

+116,120 

621,775 ด าเนินการแล้ว 

37. เงินประจ าต าแหน่ง เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 

(งานรักษาความสงบ) 
16,200 

+1,800 

18,000 ด าเนินการแล้ว 



53 

 

[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

38. ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบัญญัติ 2561 

 

ส านักปลัด 

(งานรักษาความสงบ) 
500,000 

+100,000 

600,000 ด าเนินการแล้ว 

39. เงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 1,050,000 

-200,000 

680,570 

 

ด าเนินการแล้ว 

40. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 2,992,000 2,979,030 ด าเนินการแล้ว 

41. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 2,650,000 

-3,771 

2,389,200 ด าเนินการแล้ว 

42. เงินวิทยฐานะ เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 202,800 

-16,600 

179,200 ด าเนินการแล้ว 

43. เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 60,000 

-1,544 

42,000 ด าเนินการแล้ว 

44. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 118,800 67,200 ด าเนินการแล้ว 

45. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 2,932,000 2,897,840 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

46. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 262,000 237,707 ด าเนินการแล้ว 

47. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 789,600 738,325 ด าเนินการแล้ว 

48. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 168,000 60,675 ด าเนินการแล้ว 

49. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 135,284 134,640 ด าเนินการแล้ว 

50. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง(บุคลากรสนับสนุนการสอน) เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 24,000 247,000 ด าเนินการแล้ว 

51. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง) เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 108,000 108,000 ด าเนินการแล้ว 

52. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง(ภารโรง) เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 12,000 12,000 ด าเนินการแล้ว 

53. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

54. ค่าเช่าบ้าน เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 20,000 

-10,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

55. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 89,400 47,910 ด าเนินการแล้ว 

56. เงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบัญญัติ  2561 

 

กองสาธารณสุข 941,040 920,820 ด าเนินการแล้ว 

57. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองสาธารณสุข 1,086,960 

-80,000 

1,004,980 ด าเนินการแล้ว 

58. เงินประจ าต าแหน่ง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองสาธารณสุข 60,000 60,000 ด าเนินการแล้ว 

59. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองสาธารณสุข 111,300 103,280 ด าเนินการแล้ว 

60. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบัญญัติ  2561 

 

กองสาธารณสุข 20,000 

-20,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

61. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 

เทศบัญญัติ  2561 กองสาธารณสุข 10,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 



56 

 

[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

62. ค่าจ้างเหมาบริการ เทศบัญญัติ  2561 กองสาธารณสุข 30,000 

+20,000 

23,223.75 ด าเนินการแล้ว 

63. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 

เทศบัญญัติ  2561 กองสาธารณสุข 100,000 93,400 ด าเนินการแล้ว 

64. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านความสะอาด
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน 3 คน 

เทศบัญญัติ  2561 กองสาธารณสุข 160,000 

-152,070 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

65. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน/กู้ชีพกู้ภัย 

เทศบัญญัติ  2561 กองสาธารณสุข 550,000 124,200 ด าเนินการแล้ว 

66. ประเภทเงินเดือนพนักงาน เทศบัญญัติ  2561 กองช่าง 502,800 

+278,454.83 

773,470 ด าเนินการแล้ว 

67. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 กองช่าง 18,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

68. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 
 
 
 

เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 2,190,564 

-364,000 

 

 

1,770,080 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

69. เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 42,000 18,000 ด าเนินการแล้ว 

70. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 166,692 

+64,000 

171,000 ด าเนินการแล้ว 

71. เงินเดือนพนักงาน เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 
งานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

1,027,380 

-865,000 

0 ยังไม่ด าเนินการ 

72. เงินประจ าต าแหน่ง เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 
งานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

60,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

73. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 
งานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

20,000 

+20,000 

10,684 ด าเนินการแล้ว 

74. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 

 

 

เทศบัญญัติ  2561 

 

กองช่าง 
งานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

20,000 11,130 ด าเนินการแล้ว 



58 

 

[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.2 การสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

75. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานจ้าง) เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 450,000 

+150,000 

595,921 ด าเนินการแล้ว 

76. เงินทุนการศึกษาครู ศพด. เทศบัญญัติ  2561 

 

กองการศึกษา 45,000 45,000 ด าเนินการแล้ว 

77. ค่าบ ารุงสันนิบาติแห่งประเทศไทย 
 

เทศบัญญัติ  2561 

 

ส านักปลัด 58,974 58,974 ด าเนินการแล้ว 

78. 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

เทศบัญญัติ  2561 ส านักปลัด 

 
760,000 

 
760,000 

 
ด าเนินการแล้ว 

รวม 78  โครงการ 37,518,715 32,411,663  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่อนุมัติ/
โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

1 วัสดุส านักงาน 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

กองวิชาการ 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

ศพด. 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
ประปา 

100,000 

30,000 

40,000+40,000 

40,000+10,000 

120,000 

30,000+20,000 

20,000 

10,000 

92,594 

23,070 

73,553.70 

48,328 

112,421 

33,655 

14,249 

2,670 

 

ด าเนินการแล้ว 

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 

 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
 

กองวิชาการ 
กองคลัง 

 

กองการศึกษา 
 

ศพด. 
 

กองสาธารณสุข 
 

กองช่าง 

30,000 

5,000 

5,000 

10,000 

120,000 

30,000+10,000 

7,000 

6,650 

0 

2,000 

4,400 

93,900 

34,785 

0 

ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่อนุมัติ/
โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

รถกู้ชีพ 

เคร่ืองพ้น 

 

400,000 

37,200 

40,000 

200,000 

60,000 

319,273.90 

37,200 

4,500 

198,241.40 

87,429.20 

ด าเนินการแล้ว 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
 

กองวิชาการ 
 

กองคลัง 
 

กองการศึกษา 
 

กองสาธารณสุข 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

30,000+20,000 

20,000 

50,000+40,000 

30,000+20,000 

30,000-20,000 

30,000+15,000 

 

 

 

47,350 

15,850 

90,000 

46,650 

9,750 

42,660 

ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

5. ค่าจัดซื้อเคร่ืองแต่งกาย อปพร. เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

(รักษาความสงบ) 
60,000+34,000 93,060 ด าเนินการแล้ว 

6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
(รักษาความสงบ) 

50,000 49,870 ด าเนินการแล้ว 

7. -ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกโรงเรียนอนุบาล จ านวน 100 
ตวั 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
 

25,000 19,000 ด าเนินการแล้ว 

8 -ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก ศพด.หนองแคน จ านวน 10 
ตวั 

เทศบัญญัติ 2561 

 

กองการศึกษา 2,500 

 

2,500 ด าเนินการแล้ว 

9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

กองช่าง 

20,000 

10,000 

120,000 

11,061 

4,960 

83,310 

ด าเนินการแล้ว 

10. วัสดุการเกษตร 

 

 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

ส านักปลัด 
(งานเกษตร) 

 

กองช่าง(งาน
ประปา) 

20,000 

10,000 

50,000 
 

50,000 

7,170 

6,245 

11,055.30 
 

5,565 

ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

11. วัสดุก่อสร้าง เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 

กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
กองช่าง(งานประปา) 

60,000+20,000 

10,000 

150,000 

150,000+100,000 

74,240 

0 
9,185 

 

231,211 

ด าเนินการแล้ว 

12. วัสดุการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 120,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,485 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

13. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยา เคร่ืองมือแพทย์ งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
-ค่าจัดซื้อยา/สารเคมี ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-ค่าจัดซื้อยา/สารเคมี ส าหรับเคร่ืองพ้นหมอกควัน 

 

เทศบัญญัติ 61 
 

เทศบัญญัติ 61 
เทศบัญญัติ 61 

 

 

กองสาธารณสุข 

 

กองสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

 

40,000 
 

60,000 
60,000 

 

27,170 

 
60,000 

41,400 

 
ด าเนินการแล้ว 

14. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-ค่าจัดซื้อสารส้ม 
-ค่าจัดซื้อคลอรีน 
-ค่าจัดซื้อทรายกรอง 
-ค่าจัดซื้อสารช่วยตกตะกอน 

 

เทศบัญญัติ 61 
เทศบัญญัติ 61 
เทศบัญญัติ 61 
เทศบัญญัติ 61 

 

 
กองช่าง 

(งานประปา) 

 
150,000 
70,000 
30,000 

170,000-100,000 

 
19,400 
7,000 

0 
0 

 

ด าเนินการแล้ว 

15. วัสดุเครื่องแต่งกาย 

-ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

-เคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด 

 

 

เทศบัญญัติ 61 
เทศบัญญัติ 61 

 
 
 

 

กองสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

 

10,000 

20,000 

 
3,080 

0 
 
 

 
ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณที่อนุมัติ/

โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

16. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
กองคลัง 

70,000 

11,100-7,000 

57,130 

2,000 

ด าเนินการแล้ว 

17. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
กองวิชาการ 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 

10,000 
15,000 
5,000 

10,000 
5,000 

10,000 

1,220 
0 

5,000 
5,000 
1,000 

0 

ด าเนินการแล้ว 

18. ค่าไฟฟ้า เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 
-ไฟฟ้าส านักงาน 
-ไฟฟ้าสาธารณะ 

-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าบ้านดงเย็น 
กองการศึกษา 

-ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาล

เทศบาล 
กองช่าง(งานประปา) 

-ค่าไฟฟ้า 

 

550,000 

100,000 

20,000 
 

45,000 
250,000+75,000 

 
 

800,000 

 

549,972.18 
45,409.32 
4,450.16 

 

39,236.53 

316,586.43 
 
 

724,369.45 

 
ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

19. ค่าบริการโทรศัพท ์ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุข 
 

40,000+10,000 

20,000 

3,600 

45,943.48 

18,320 

0 

ด าเนินการแล้ว 

20. ค่าไปรษณีย ์ เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 20,000 18,214 ด าเนินการแล้ว 

21. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เทศบัญญัติ 2561 ส านักปลัด 85,000-10,000 61,064.65 ด าเนินการแล้ว 

22. ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 2561 กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 34,7326.53 

 

 

ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

23. คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด 16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 

24. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด 4,300 4,300 ด าเนินการแล้ว 

25. โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะห้องประชุม พร้อมเก้าอ้ี 

เทศบัญญัติ 61 

เทศบัญญัติ 61 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

8,500 

70,000+30,000 

8,500 

94,500 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

26. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จ านวน 1 ใบ เทศบัญญัติ 61 กองวิชาการ 5,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

27. - เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2 เทศบัญญัติ 61 กองวิชาการ 30,000 30,000 ด าเนินการแล้ว 

28. - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  กองวิชาการ 16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 

29. - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า เทศบัญญัติ 61 กองวิชาการ 3,300 3,300 ด าเนินการแล้ว 

30. - ส ารองกระแสไฟฟ้า(UPS) ขนาด 800 VA 3 เคร่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 61 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ 8,400 8,400 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

เทศบัญญัติ 61 กองวิชาการ 20,000 3,550 ด าเนินการแล้ว 

32 ค่าจ้างเหมาบริกา 
 

เทศบัญญัติ 61 กองคลัง 20,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

33 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 

เทศบัญญัติ 61 กองคลัง 16,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

34 ตู้เหล็ก 2 บาน 4 หลัง 
 

เทศบัญญัติ 61 กองคลัง 22,000 18,000 ด าเนินการแล้ว 

35 โต๊ะท างานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอ้ี 
 

เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด(ป้องกัน) 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 

36 หม้อแปลงไฟฟ้า step up 100 amp เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด(ป้องกัน) 15,000 15,000 ด าเนินการแล้ว 

37 ชุดข้อต่อหัวฉีดน้ า 2 ตัว เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด(ป้องกัน) 40,000 20,000 ด าเนินการแล้ว 

38 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 500,000 

+105,000 

431,138 

 

ด าเนินการแล้ว 

39 ค่าเช่าทรัพย์สิน เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 50,000 42,052 ด าเนินการแล้ว 

40 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 0 

+15,000 

3,220 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

41 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 19,000 18,400 ด าเนินการแล้ว 

42 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 4 ชุด(รร.อนุบาล) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 

43 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง(รร.อนุบาล) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 11,000 11,000 ด าเนินการแล้ว 

44 โต๊ะโฟเมก้าขาวแบบพับขาได้ ขนาด 75x180 ซม. จ านวน 6 ชุด 

(รร.อนุบาล) 
เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 12,000 12,000 ด าเนินการแล้ว 

45 ชุดรับแขกชนิดไม้ จ านวน 1 ชุด(รร.อนุบาล) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 20,000 9,900 ด าเนินการแล้ว 

46 เตียงพยาบาลขนาด 3.5 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ หมอน ผ้าห่ม และผ้า
ปู จ านวน 4 หลัง(รร.อนุบาล) 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 

47 เคร่ืองเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง(รร.อนุบาล) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 15,000 15,000 ด าเนินการแล้ว 

48 เค ร่ืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2 
เคร่ือง(รร.อนุบาล) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 15,400 15,400 ด าเนินการแล้ว 

49 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 6 หัวก๊อกพร้อมเคร่ืองกรองน้ า
(รร.อนุบาล) 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 30,000 29,900 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

 
ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

50 ท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด(ศพด.หนองแคน) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 4,000 4,000 ด าเนินการแล้ว 

51 โต๊ะโฟเมก้าขาว แบบพับขาได้ ขนาด 75x180 ซม. จ านวน 4 ตัว
(ศพด.หนองแคน) 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 10,000 10,000 ด าเนินการแล้ว 

52 ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 9 ช่อง  จ านวน 2 ตัว(ศพด.บ้านดงเย็น) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 5,000 3,000 ด าเนินการแล้ว 

53 ชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง จ านวน 4 อัน(ศพด.บ้านดงเย็น) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 2,400 1,560 ด าเนินการแล้ว 

54 พัดลมเพดาน 3 ใบพัด จ านวน 5 ตัว(ศพด.บ้านดงเย็น) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 6,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 

55 โต๊ะหินอ่อนลายผลไม้  จ านวน 1 ชุด(ศพด.บ้านโพนสว่าง) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 2,500 2,500 ด าเนินการแล้ว 

56 ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 12 ช่อง จ านวน 3 ตัว(ศพด.บ้านโพนสว่าง) เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 5,000 5,000 ด าเนินการแล้ว 

57 โต๊ะหินอ่อนลายผลไม้(ศพด.บ้านโคกตะแบง) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 2,500 2,500 ด าเนินการแล้ว 

58 โต๊ะโฟเมก้าขาว แบบพับขาได้ ขนาด 60x120x75  ซม. จ านวน 
8 ชุด(ศพด.บ้านโคกตะแบง) 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 16,000 15,900 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

59 ซิ้งล้างจานอลูมิเนียมขนาด 2 หลุม(ศพด.บ้านป่งโพน) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 2,500 2,500 ด าเนินการแล้ว 

60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(ศพด.บ้านป่งโพน) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 

61 คูลเลอร์น้ าแสนเลส  จ านวน 2 ถัง(ศพด.บ้านสามข่ัว-ดอนสวรรค์) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 4,000 4,000 ด าเนินการแล้ว 

62 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว(ศพด.บ้านสามข่ัว-ดอนสวรรค์) 
 

เทศบัญญัติ 61 กองการศึกษา 6,000 6,000 ด าเนินการแล้ว 

63 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 5,500 4,500 ด าเนินการแล้ว 

64 เคร่ืองโทรศัพท์ใช้ในงานกู้ชีพจ านวน 1 เคร่ือง เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 3,000 1,100 ด าเนินการแล้ว 

65 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 3,300 3,300 ด าเนินการแล้ว 

66 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 
 
 

เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ/

โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

67 เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 2,800 2,800 ด าเนินการแล้ว 

68 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 
 

19,000 18,400 ด าเนินการแล้ว 

69 พัดลมติดผนัง ในอาคาร งานกู้ชีพ ฉุกเฉิน เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 
 

4,500 3,720 ด าเนินการแล้ว 

70 ถังขยะ แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ ขนาด 660 ลิตร จ านวน 15 ใบ เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 
 

165,000 165,000 ด าเนินการแล้ว 

71 ถังขยะ แบบมีล้อเลื่อน ฝาเทอร์โบ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ใบ เทศบัญญัติ 61 กองสาธารณสุข 
 

12,000 12,000 ด าเนินการแล้ว 

72 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด 

(งานสังคมสงเคราะห์) 
3,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

73 กล้องดิจิตอล 1 ตัว เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด 

(งานสังคมสงเคราะห์) 
15,000 0 ยังไม่ด าเนินการ 

74 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เทศบัญญัติ 61 ส านักปลัด 

(งานสังคมสงเคราะห์) 
16,000 16,000 ด าเนินการแล้ว 

75 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

 

เทศบัญญัติ 61 (งานสังคมสงเคราะห์) 7,700 7,700 ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 4  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ/โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
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ค่าจ่างเหมาบริการ เทศบัญญัติ 61 กองช่าง 250,000 86,418 ด าเนินการแล้ว 

รวม 
 

76  โครงการ 
 

7,152,000 5,837,848  
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

1. เงินเดือนฝ่ายประจ า(เงินเดือนพนักงาน) 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
รร.บ้านโคกขามเลียน 
 

โครงการค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 

60,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(เงินเดือนพนักงาน
จ้าง) 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 253,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

  4. ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 15,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

5. ค่าพาหนะน าส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 
 

ค่าบริการโทรศัพท ์ 50,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินอ่ืนๆ(เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่
กรรม) 
 

27,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

7. เงินเดือนพนักงาน 
 

ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

8. โครงการอบรมพิธีกร ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

9. เงินเดือนพนักงานเทศบาล(กองช่าง) เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีท่ีไม่ทราบล่วงหน้า
(งบกลาง) 
 

200,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

10. วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน 
 

20,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

11. เงินเดือนพนักงานเทศบาล(กองช่าง) เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีท่ีไม่ทราบล่วงหน้า
(งบกลาง) 
 

200,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายอกปฏิบัติงานด้านความ
สะอาดชุมชนภายในเทศบาล 
 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์
เลี้ยงสุนัขและแมว 

30,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

13. เงินเดือนพนักงาน 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 126,300 กองวิชาการ ด าเนินการแล้ว 

14. เงินเดือนพนักงาน(เงินเดือนฝ่ายประจ า) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

20,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

15. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

16. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สารช่วยตกตะกอน) วัสดุก่อสร้าง 
 

100,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

17. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร 
 

20,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

18. เงินเดือนฝ่ายประจ า(เงินประจ าต าแหน่ง) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 176 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

19. เงินประจ าต าแหน่ง(ผอ.กองการศึกษา) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
 

718 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

20 เงินประจ าต าแหน่ง(ผอ.กองการศึกษา) 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 650 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

21. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 280,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

22. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 20,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

23. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 280,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

24. ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุส านักงาน 
 

10,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

25. เงินเดือนพนักงาน 
 
 
 

ค่าวัสดุส านักงาน 
 

20,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

26. เงินเดือนพนักงาน 
 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 27,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

27. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

28. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานถ่ายโอน 
 

เงินประจ าต าแหน่ง 1,800 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

29. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าใช้สอย(ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม) 7,000 กองคลัง 
 

ด าเนินการแล้ว 

30. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000 ส านักปลัด 
 

ด าเนินการแล้ว 

31. เงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินส ารองจ่าย 150,000 ส านักปลัด 
 

ด าเนินการแล้ว 

32. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

30,000 ส านักปลัด 
 

ด าเนินการแล้ว 

33. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

20,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

34. ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
 

ค่าไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 75,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

35. เงินดือนพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,120 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
36. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

37. อุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) 
 

ค่าอาหารกลางวัน สพฐ 8,280 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

38. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

39. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 กองสาธารณสุข 
 

ด าเนินการแล้ว 

40. เงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 กองช่าง 
 

ด าเนินการแล้ว 

41. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

เงินเดือนพนักงาน 20,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

42. เงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

20,000 กองช่าง 
 

ด าเนินการแล้ว 

43. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 

 

20,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

44. ค่าเคร่ืองแต่งกายพนักงานท าความสะอาด 
 

ค่าจ้างเหมา 20,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

45. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง เงินส ารองจ่าย 200,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

46. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน
ความสะอาดชุมชน 
 

ค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

62,070 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

47. -เงินเดือนพนักงาน(กองวิชาการและแผน) 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน
ความสะอาดชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย 
 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

280,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

48. โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐานเทศบาลต าบลดงเย็น 

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

6,207 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

49. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 30,000 ส านักปลัด 
 

ด าเนินการแล้ว 

50. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 34,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

51. -เงินวิทยฐานะ 
-เงินวิทยฐานะ 
-เงินวิทยฐานะ 
-เงินวิทยฐานะ 
-เงินวิทยฐานะ 
-เงินวิทยฐานะ 
 
-โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง 
-โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มเครือข่ายต าบลดงเย็น 
-โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 4 
ด้าน (วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ) 

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
-ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
 

1,494 
602 
870 

7,208 
197 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 

กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 

52. 
 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์
เลี้ยงสุนัขและแมว 

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
เคร่ืองพ้นหมกควัน/ยูเอลวี 

30,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

53. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 60,800 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

54. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 69,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

55. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินส ารองจ่าย 300,000 ส านักปลัด 
 

ด าเนินการแล้ว 

56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้ว 

57. 
 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ.มุกดาหาร โครงการขยายเตไฟฟ้าแรงต่ าซอย
บ้านนาทอง-โพนสวาง 
 

1,545.17 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

58. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

20,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

59. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
 

เงินเพ่ิมต่างๆแก่พนักงานจ้าง 64,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

60. -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) 
-ค่าจัดซื้อสารส้ม 

เงินส ารองจ่าย 150,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพ่ิมและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
 

ล าดับ โอนลด โอนเพ่ิม จ านวน หน่วยงาน ผลการด าเนินการ 

61. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 3,771 กองการศึกษา 
 

ด าเนินการแล้ว 

62. เงินเดือน(ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล) ค่าวัสดุไฟฟ้า 10,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

63. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) วัสดุก่อสร้าง 30,000 กองช่าง 
 

ด าเนินการแล้ว 

64. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10,800 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 

65. เงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 30,000 กองช่าง 
 

ด าเนินการแล้ว 

66. เงินเดือนพนักงาน(งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 30,000 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 

67. เงินเดือนพนักงาน เงินอ่ืนๆ 
 

3,000 กองคลัง ด าเนินการแล้ว 

 
รวม 

 
67  ราการ 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 7   สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      รอบเดือนตุลาคม (เมษายน  2561-ตุลาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ แผน ปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
  1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอและมาตรฐาน 
 

 
 

134 

 
 

7,788,695 

 
 

49 

 
 

7,611,000 

 
 

49 

 
 

7,611,000 

  1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

36 6,206,000 2 22,500 1 6,000 

รวม 143 13,994,695 51 7,633,500 50 7,617,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบอย่างบูรณาการ 
 

 
80 

 
14,256,000 

 
56 

 
12,995,853 

 
42 

 
12,584,768 

  2.2 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกา
ออกก าลังกายทุกประเภท 
 

12 489,562 6 760,000 9 732,410 

  2.3 ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น 
 

6 169,700 3 37,000 0 0 

รวม 98 14,915,262 
 

62 13,561,135 51 13,317,178 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

แผนปี 2561 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

  3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
กระจายรายได้ให้แก่ประชาน 

 
 

14 

 
 

300,000 

 
 

5 

 
 

220,000 

 
 

1 

 
 

22,247.74 

  3.2 จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
 

22 312,000 15 575,000 9 247,425.75 

  3.3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3 46,000 1 80,000 0 0 

  3.4 ป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดอย่าง
บูรณาการ  

9 410,000 1 80,000 0 0 

  3.5 พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้สู ง
อาชีพ ผู้ พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาส และ
สวัสดิการชุมขน 

15 12,523,111 10 11,924,200 4 10,938,291 

รวม 63 13,591,111 32 12,879,200 14 11,207,964.49 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  4.1 ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและ
พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 

 
11 

 
480,000 

 
6 

 
355,450 

 
4 

 
312,677 

รวม 11 480,000 6 355,450 4 312,677 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 7  (ต่อ)  สรุปผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
          รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ แผน ปี 2560 การต้ังงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

  5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
เทศบาล 

 
 
 

6 

 
 
 

805,698 

 
 
 

2 

 
 
 

730,000 

 
 
 

1 

 
 
 

29,600 

  5.2 การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาล
ให้มีความรู้ความสามรถและพร้อมบริการ
อย่างเต็มใจและทุ่มเท 

 
90 

 
36,000,526 

 
78 

 
35,468,017 

 
67 

 
32,411,663 

  5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้
เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

 
249 

 
6,960,000 

 
76 

 
7,152,000 

 
72 

 
5,837,848 

รวม 345 43,766,224 156 42,693,217 140 38,279,111 

รวมทั้งส้ิน 660 86,747,292 304 77,354,220 259 70,733,930 

-  โครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2561  จ านวน  660  โครงการ  งบประมาณ  86,747,292บาท   
-  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561 จ านวน  304 โครงการ  งบประมาณ  77,354,220 บาท   
-  ผลการด าเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  จ านวน  259 โครงการ  งบประมาณ 70,733,930 บาท 
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[พิมพ์ข้อความ] 
 

ตารางท่ี 8  สรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2561   
                รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด(ปี 61) โครงการต้ังงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการพัฒนาเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 143 2 51 14 50 12 
ด้านการพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 98 15 59 17 51 17 
ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 63 10 32 9 14 4 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 2 6 2 4 2 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 345 51 156 58 140 65 
รวม 660 100 304 100 259 85.197 

 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (259x100)/660 = 39.24  
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 
 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (259x100)/304 = 85.197      
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  660  โครงการ   
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2560 จ านวน  304  โครงการ     
เป็นโครงการที่ด าเนินการในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง ตุลาคม 2561) จ านวน 259 โครงการ 
หมายเหตุ   รายจ่ายเป็นรายจ่ายที่รวมอุดหนุนวัตถุประสงค์ 
ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.2561 กองคลัง 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลดงเย็นจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่
การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 3.  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมหมู่บ้านได้รวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา   ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นควรเป็นโครงการที่น ามาจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพในการด าเนินการเองมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาโดยค านึงถึงสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และความจ าเป็นเร่งด่วน 
 5.  ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนในการประชาคมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่อย่างไรบ้าง  เนื่องจากท้องถิ่นมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งบุคลากรงบประมาณ  และวัสดุ  อุปกรณ์ 
 6.  โครงการ ที่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรมีหนังสืออุทิศที่ดินที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  เช่น  การสร้าง
ถนน  เพ่ือป้องกันปัญหาที่ตามมา 
 7.  ควรเพ่ิมงบประมาณในด้านการเกษตร  และด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้นเพราะวิสั ยทัศน์เทศบาลต าบลดง
เย็นได้ชุเอาเป็นประเด็นที่ส าคัญในการบรรลุในอนาคต 
 8.  การพัฒนาคนและสังคม  จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  และมีจิตส านึก
สาธารณะ  เพ่ือให้คนมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 
 9.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรบูรณาการในภาพรวม  เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 

 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่ เทศบาลต าบลดงเย็นประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องท า  
ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการน้ัน  ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2561  ได้ประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้
น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเร่ืองของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  
เพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเร่ืองส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการ 
เก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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