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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัต ิ
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางที่ ๑  
การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
 

1.1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ ่ 633,200 0.00 0.00 

1.2 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หนอง     
เคลน หมูที่ 3 บ้านหนองหว้า 

188,700 0.00 0.00 

1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หนองเต็ง 
หมูที่ 3 บ้านหนองหว้า 

188,700 0.00 0.00 

1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ สายทาง 
หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ ่

374,500 0.00 0.00 

1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 
บ้านสามยอด เช่ือม หมู่ที่ 6 บ้านโป่งรี ต าบลหนองรี 

374,500 0.00 0.00 

1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 9 
บ้านหนองพุพระ 

188,700 0.00 0.00 

1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเข้ เช่ือม หมู่ที ่6 บ้านเขาแดง 

374,500 0.00 0.00 

1.8  ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบดอัดแน่น หมูที่ 8 บ้าน
หนองบัวเช่ือม หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 

490,600 0.00 0.00 

1.9  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน 490,000 0.00 0.00 

แนวทางที่ ๓  
การพัฒนาให้ประชาชนมีไฟฟ้า เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว สร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ 

1.10  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 200,000 0.00 0.00 

1.11  ซ่อมแซมหอกระจายข่าวและหรือเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

50,000 0.00 0.00 

ผลการด าเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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                                         หน้า 2 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) แนวทางที่ ๓  (ต่อ) 

 
1.12  ติดตั้งไฟกระพริบภายในต าบลช่องด่าน จ านวน 9 
จุด 

228,000 0.00 0.00 

1.13  ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 175,000 0.00 0.00 

1.14  การขยายเขตไฟฟ้า และตดิตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อ
จ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะ 

100,000 
 

100,000 100.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 14   4,056,400 100,000 2.47 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บรโิภคและ
เพื่อการเกษตร 

แนวทางที่ ๑  
การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

- ไม่มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 0.00 0.00 0.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 0 0.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจและการรวมกลุ่ม
อาชีพ 

แนวทางที่ ๑  
การส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่ม
อาชีพ 

3.1  ค่าใช้จ่ายส าหรบัศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

20,000 0.00 0.00 

3.2  โครงการฝึกอบรมอาชีพ เชน่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ 

25,000 0.00 0.00 

3.3  โครงการเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าร ิ 60,000 0.00 0.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 3 105,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและส่ ง เ ส ริ ม
การศึ กษา ศาสนา และ
ประเพณีวัฒนธรรม 
 
 

แนวทางที่ ๑  
การปรับปรุงพ้ืนท่ี  และวัสดุ อุปกรณ์ การเรียน
การสอน  อุดหนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน  
ประเพณีท้องถิ่นและจัดกจิกรรม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

4.1  ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

229,500 227,800 99.26 

4.2  การสนับสนุนอาหารกลางวนั ส าหรับอนุบาล และเด็ก 
ป.๑ – ป. ๖ 

3,020,000 1,843,600 61.05 

4.3  การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับอนุบาล และเด็ก 
ป.๑ – ป. ๖ 

1,535,069 826,574 53.85 

4.4  การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก 274,483 147,798 53.85 

4.5  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (จ้าง
เหมาจดัท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๔ ศูนย์) 

661,500 0.00 0.00 

4.6  จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 
ส าหรับศูนย์เรยีนรู้ชุมชนต าบลช่องด่าน 

20,000 0.00 0.00 

4.7  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 

80,000 52,400 65.50 

4.8  ค่าไฟฟ้าใน ศพด.บ้านช่องด่าน ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนเกิน ฯลฯ 

36,000 0.00 0.00 

 แนวทางที่ ๒  
การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ
ต่าง ๆ 

4.9  พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะ
มหาราช ฯลฯ 

10,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
  4.10  โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช   

60,000 60,000 100.00 

4.11 อุดหนุนอ าเภอบ่อพลอย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
งานประเพณีและวัฒนธรรม   

30,000 30,000 100.00 

4.12  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

 
 

100,000 0.00 0.00 
4.13  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลช่องด่าน 389,000 236,000 60.67 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 13 6,445,552 3,424,172 53.12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แนวทางที่ ๑  
การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ 
การป้องกันและควบคมุโรคติดต่อและไม่ตดิต่อ 

5.1  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  450,000 51,678 11.48 

5.2  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 130,000 0.00 0.00 

5.3  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร   

10,000 0.00 0.00 

5.4  เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี   

130,000 130,000 100.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 4 720,000 181,678 25.23 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม  
คุณภาพชีวิต และการสังคม
สงเคราะห ์

แนวทางที่ ๑   
การพัฒนาด้านสวสัดิการแก่ประชาชน 

6.1  โครงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ          
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 

๔๐,๐๐0 0.00 0.00 

6.2 อุดหนุนเงินตามโครงการด าเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  

5,000 5,000 100.00 

6.3  อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ่อพลอยโครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอ าเภอบ่อพลอย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

20,000 0.00 0.00 

6.4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,058,400 3,952,800 56.00 
6.5  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   2,400,000 859,200 35.80 

6.6  เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000 18,000 30.00 

แนวทางที่ ๒   
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

6.7  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

250,000 0.00 0.00 

6.8  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

30,000 26,475 88.25 

6.9  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

30,000 22,172 73.91 

6.10 โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการ
สร้างอาชีพ 

10,000 0.00 0.00 

6.11 โครงการอบรมเยาวชนใส่ใจใฝ่ธรรมะ 40,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (ต่อ) 
 

แนวทางที่ ๒ (ต่อ) 
 

6.12 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 60,000 0.00 0.00 

6.13 โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 30,000 0.00 0.00 

6.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 0.00 0.00 

6.15 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 25,000 0.00 0.00 

6.16 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 10,000 0.00 0.00 

6.17 เงินฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยส่วนรวม 

316,306 6,976 2.21 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 6 17 ๑๐,๔๓๔,๗๐๖ 4,890,623 46.87 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สิ่ ง แวดล้ อม  และแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๑  
การปลูกต้นไม้  ปลูกป่า การดูแล อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

7.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล 

20,000 0.00 0.00 

7.2  โครงการ“รักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”  20,000 0.00 0.00 

 แนวทางที่ ๒  
การพัฒนาการปรบัปรุงภูมิทัศน์ การสร้าง
สวนสาธารณะ การอนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.3  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการหรือการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ    
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

40,000 0.00 0.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 7 3 80,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  
ด้ านการพัฒนาและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

แนวทางที่ ๑  
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

8.1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานจ้าง 

295,000 134,900 45.73 

8.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 

690,000 161,412 23.39 

8.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง    64,000 34,333 53.65 
8.4  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

220,000 148,940.37 67.70 

8.5  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 

400,000 132,900 33.23 

แนวทางที่ ๒  
การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.6  โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา 
อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ) 

250,000 0.00 0.00 

8.7  -ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

95,000 450 0.47 

8.8  จัดท าเว็ปไซด์  ออกแบบ  เช่าพื้นที่เว็ปไซด์ และจด
ทะเบียนโดเมน  ฯลฯ 

20,000 0.00 0.00 

8.9  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ   

30,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ต่อ) 
 

แนวทางที่ ๒ (ต่อ) 
 

8.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. 

200,000 33,600 16.80 

8.11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 300,000 33,501 11.17 
8.12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 30,000 0.00 0.00 
8.13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 0.00 0.00 
8.14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 140,000 11,600 8.29 
8.15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 170,000 42,670 25.10 
8.16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น 520,000 116,790 22.46 
8.17 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 0.00 0.00 
8.18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 44,000 44,000 100.00 
8.19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 21,000 21,000 100.00 
8.20 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300 3,300 100.00 
8.21 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 7,900 100.00 
8.22 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 9 ตัว 15,800 15,000 94.94 
8.23 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 42,300 42,000 99.29 
8.24 จัดซื้อโทรศัพท์พร้อมโทรสารในตัว 6,000 0.00 0.00 
8.25 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 14,000 0.00 0.00 
8.26 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

20,000 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ต่อ) 
 

แนวทางที่ ๒ (ต่อ) 
 

8.27 การสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบญัชี (e-lass) 50,000 0.00 0.00 
8.28 อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 

30,000 0.00 0.00 

8.29 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 50,000 44,950 89.90 
8.30 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซ ี

787,000 0.00 0.00 

8.31 เงินเดือน/ค่าตอบแทน ฯลฯพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผถ.,สมาชิกสภาฯ ทุกกอง 
11,945,200 4,504,780 37.71 

8.32 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 0.00 0.00 
8.33 เงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล 388,000 83,000 21.39 
8.34 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    180,000 32,400 18.00 
8.35 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร   850,000 180,038 21.18 
8.36 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     450,000 53,645.57 11.92 
8.37 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์     170,000 1,684 0.99 
8.38 ค่าไฟฟ้า   200,000 59,360.23 29.68 
8.39 ค่าบริการโทรศัพท์    70,000 10,422.60 14.89 
8.40 ค่าบริการไปรษณีย์    15,000 0.00 0.00 



                 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                  องค์การบรหิารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบรุี          

 

                                         หน้า 10 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนขอ้บัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ตั้งจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ต่อ) 
 

แนวทางที่ ๒ (ต่อ) 
 

8.41 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    40,000 6,480.99 16.20 
8.42 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 2,000 10.00 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 8 42 18,983,500 5,963,058 31.41 

สรุปติดตามและประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(คร้ังที่ 1) 

(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – มีนาคม พ.ศ.2561) 
96 40,820,158 14,559,531 35.67 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เงินสะสม (บาท) 
เงินสะสม  
ที่ใช ้(บาท) 

ร้อยละของ
เงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

แนวทางที่ ๑  
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง 
บ ารุงรักษาถนน 
 

1. จัดซ้ือแอสฟัลท์ผสมส าเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

11,048,803.11 74,000  

2. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,340 เมตร 

301,000 

3. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 บ้านเขาแดง กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,110 เมตร 

250,000 

4. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร 

301,000 

5. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านโป่งรี กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,110 เมตร 

250,000 

6. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร 

201,000 

7. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที ่3 บ้านหนองหว้า เชื่อมต่อกลุ่มบ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 
3 บ้านหนองหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร 

201,000 

ผลการด าเนินงานโครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เงินสะสม (บาท) 
เงินสะสม 

ที่ใช้ (บาท) 
ร้อยละของ
เงินสะสม 

  8. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ เช่ือมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,110 เมตร 

ยอดยกมา 
11,048,803.11 

 

250,000  

9. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 11 บ้านช่องด่าน เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 บ้านจงเจริญ 
ต าบลหลุมรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร 

150,000 

10. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ เช่ือมต่อหมู่ที่ 18 บ้านถ้ าผาวังจันทร์ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 7,200 เมตร 

211,000 

11. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

74,000 

12. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดØ 1.20 เมตร และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ 

152,000 

  13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง      
หมู่ที่ 4 ต าบลช่องด่าน เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน 
ต าบล  บ่อพลอย กว้าง 8 เมตร ยาว 669 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร จ่ายจาก
เงินสะสม จ านวน 1,498,094.- บาท และจ่ายจากเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 1,493,906.- บาท 
รวมเป็นเงิน 2,992,000.- บาท 

1,498,094 

รวมงบประมาณใช้จ่ายจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 11,048,803.11 3,982,094 36.04 
  

                       ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 



                 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                  องค์การบรหิารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบรุี          
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 แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

ยุทธศาสตร์ ประมาณการรายจ่าย 
เบิกจ่ายจริง 

รอบประเมินครั้งที่ 1 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปการ 

4,056,400.- 100,000.- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

0.00.- 0.00.- 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ
และการรวมกลุ่มอาชีพ 

105,000.- 0.00.- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

6,445,552.- 3,424,172.- 

5. ยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณสุขและ
เสริมสร้างสุขภาพ 

720,000.- 181,678.- 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และการสังคมสงเคราะห ์

10,434,706.- 4,809,623.- 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

80,000.- 0.00.- 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

18,983,500.- 5,963,058.- 

รวม 40,820,158 .- 14,559,531.- 
 
 คิดเป็นร้อยละ  35.67 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2561 
   
  
  
 

 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 


