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ค าน า 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ไตรมาสท่ี 1 และ 2  ประจําปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้  ได้จัดทําขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหาร       
ส่วนตําบลทรายขาว ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทาง
พัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ          
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวหวังว่า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว   ไตรมาสท่ี 1 และ 2  ประจําปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คมนาคมขนส่ง   

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ํา 
รางระบายน้ํา  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตําบลและ
เช่ือมโยงระหว่างตําบล  

1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

1.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุง บํารุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง  บํารุงรักษา พัฒนา แหล่งเก็บน้ําตาม
ธรรมชาติ และระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

2.2 พัฒนา ส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นท่ี ตลอดจนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในตําบล 

2.3 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน 
กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 

2.4    ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต    
         เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่ ตามแนวพระราชดําริ  
         เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 

3.2    ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

4.2   บริหารจัดการการศึกษา พัฒนาประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

5.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬานันทนาการ 
5.3    ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 
 
 

6.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย 
และกิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 

6.3    การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี    
         ประสิทธิภาพมีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 “บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจด้านการศึกษา พัฒนาทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม” 
 

2. พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจท่ี 1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนให้เข้มแข็ง  
สามารถพึ่งตนเองได้   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
 พันธกิจท่ี 3 การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนาอปท.  การตรวจสอบ  ติดตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด และ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พันธกิจท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
 พันธกิจท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวภายในตําบล เพื่อรองรับการท่องเท่ียวในอนาคต 
 
 



- 3 - 
 พันธกิจท่ี 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลัง การจัดเก็บรายได้ให้สอดรับกับอํานาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีมีอยู่เดิม  และท่ีได้รับโอนจากการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาล 

พันธกิจท่ี 8 ส่งเสริมและอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
พันธกิจท่ี 9  ส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชน เยาวชน 
พันธกิจท่ี 10 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ํา และสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
พันธกิจท่ี 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ในชุมชนและ แก้ไขปัญหาขยะภายในตําบล 
พันธกิจท่ี 12 ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตําบล 
พันธกิจท่ี 13 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
พันธกิจท่ี 14 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจาก        

ยาเสพติด 
 พันธกิจท่ี 15 พัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 พันธกิจท่ี 16 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมขนส่งภายในตําบลสะดวก   
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
3. การบริหารจัดการภายในองค์ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
7. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
8. ประชาชนมีสุขภาพดี 
9. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเท่ียวภายในตําบลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
10.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
11.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12.ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล    
13.การบริหารจัดการขยะภายในตําบล          
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผลแผน 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ซึ่งกําหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม  ข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบ   ข้อ  28  นี้   ทางองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว   ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ประกอบด้วย 
 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

นายวัชรศักดิ์ 
นายสายชล 
นายประพันธ ์
นายสาคร 
นายอิ่นคํา  
นายเสวต 
ร.ต.อ.สว่าง 
นางอัมพรรณ์ 
นางปราณี 
นายธนัท 
นางอรุณทิพย์ 
นายจีรพงษ ์

ชัยวงค์ 
ธงสิบห้า 
ศรียอด 
มะหิธิ 
ทะปะละ 
บุญมาเกี๋ยง 
รินสาย 
ปักกาเวสูง 
ศรีลิ 
อธิภัทรกุล 
พุฒเนียม 
บุญเพิ่ม 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองประธานสภา 
ส.อบต.ทรายขาว  
ส.อบต.ทรายขาว  
ผู้แทนประชาคม  
ผู้แทนประชาคม  
ผู้แทนหน่วยงาน 
ผู้แทนหน่วยงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
รองปลัด  อบต.ทรายขาว 
หัวหน้าสํานักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 



- 5 – 
 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
มีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน
มีการ

ด าเนินงาน
ไม่มีการ

ด าเนินงาน
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓

2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ✓

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมทอ้งถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ✓

ส่วนที่  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของทอ้งถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓

8. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓

9. มีการวิเคราะห ์ศักยภาพของทอ้งถิ่น (SWOT) ✓

10.มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ
ของทอ้งถิ่น

✓

11.มีการก าหนดวัยทศัน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

✓

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ✓

13.มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาทอ้งถิ่น ✓

14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓

15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓

16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว

ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 1  เปน็แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุ ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
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ประเด็นการประเมิน
มีการ

ด าเนินงาน
ไม่มีการ

ด าเนินงาน

17.มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓

18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✓
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โครงการ
ที่ปรากฎอยู่

ในแผน

โครงการ
ที่น ามาท า

งบประมาณ

โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติจริง

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 77        26      
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว -       4         
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6          2         
4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 25        14      
5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 21        18      
6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 12        128    

รวม 141      192    -       

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ✓

2. มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ✓

3. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม ✓

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ ✓

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ✓

6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ✓

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิ่น ✓

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ✓

ภาพรวม ✓

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม

แบบที่  2  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ค าชี้แจง :  แบบที่  2 เปน็ประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานป ีละ 1 คร้ัง หลังจากส้ินสุด
ปงีบประมาณตามระเบยีบแผนฯ ฉบบัที่ 3  พ.ศ.2561  (ภายในเดือนธันวาคมของทกุป)ี

ส่วนที่  1  ข้อมลูทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว..........................
2.  วัน/เดือน/ปทีี่รายงาน.     ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2564
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบติั
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ
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1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ขนส่ง

91       142,291,300  54       13,525,875    81       133,702,900 26     7,146,000      -    -             226     296,666,075  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิการท่องเที่ยว 2          170,000         2          3,326,180      1          300,000        4       380,000         -    -             5         4,176,180      

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 8          10,350,000    6          5,326,796      6          11,150,000    2       100,000         -    -             20       26,926,796    

4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 27       7,736,000      25       380,000         25       7,236,000      14     6,593,708      -    -             77       21,945,708    

5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 22       25,962,000    10       765,000         21       25,862,000    18     25,804,000    2       397,750     55       78,393,000    

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ 12       3,860,000      118     6,481,700      12       3,860,000      128   37,976,292    9       283,900     151     52,177,992    

รวม 162     190,369,300  215     29,805,551    146     182,110,900 192   78,000,000    11     681,650     534     480,285,751  

จ านวน
งบประมาณ

แผนเพิ่มเติม+จา่ยขาด รวม

จ านวน
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

แบบที ่ 3  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

ค าชี้แจง  :  แบบที ่3  เปน็แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                                                                       
                    ภายใต้แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามทกุป ี(ภายในเดือนธันวาคม)

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป
                  1.1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
                  2.1.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ
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ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่   (ป ี2564)
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคมขนส่ง

-         1         4         20 76.92    1         3.85 26       100

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว -         1         25       3 75.00    -      0.00 4         100

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

-         2         100     0 -        -      0.00 2         100

4. การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม -         6         43       6 42.86    2         14.29 14       100

5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 3 16.67     3         17       12 66.67    -      0.00 18       100

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 18 14.06     68       53       42 32.81    -      0.00 128     100
รวม 21       10.94     81       42.19  83 43.23    3         1.56 192     100.00    

ทีแ่ล้วเสร็จ ทีอ่ยู่ระหว่าง ทียั่งไม่ได้ ทีม่ีการยกเลิก ทัง้หมด
ด าเนนิการ ด าเนนิการ

จ านวนโครงการจ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ   
  คมนาคมขนส่ง

26                   13.54 7,146,000.00 9.16  กองช่าง,รร.
อบต.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 4                    2.08 380,000.00 0.49 ส านักปลัด,    
กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2                    1.04 100,000.00 0.13 ส านักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 14                   7.29 6,593,708.00 8.45 กองการศึกษาฯ,
 รร.อบต.

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 18                   9.38 25,804,000.00 33.08 ส านักปลัด,กอง
การศึกษาฯ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบคุลากร 128                 66.67 37,976,292.00 48.69 ทกุกอง

รวมทั้งส้ิน 192                 100.00             78,000,000.00 100.00              

แบบ  ผด 1
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง    

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ขั้นตอน/เหตุผล

2
ค่าก่อสร้างผนังกั้นตล่ิงพัง หน้า
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราขาว(ทา่ฮ่อ)

รร.อบต. 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
ค่าก่อสร้างอาคารบงัแดดด้วยส
แลนกรองแสงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นร่องธาร

รร.อบต. 110,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

4
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในพื้นที่ต าบลทรายขาว

กองช่าง 1,000,000.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

3
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

รร.อบต. 150,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6
ค่าปรับปรุงหอสูงกระจายเสียง
ภายในหมู่บา้น บา้นสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10

กองช่าง 100,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
ค่าปรับปรุงหอสูงกระจายเสียง
ประจ าหมู่บา้น บา้นทา่ฮ่อ หมู่ที่ 6

กองช่าง 100,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นแม่คาววัง หมู่ที่ 2

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7
ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
 อบต.ทรายขาว

กองช่าง 136,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

8

10
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

กองช่าง 100,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

9
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นทรายขาว หมู่ที่ 5

กองช่าง 600,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

12
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

กองช่าง 200,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

11
ค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นร่องธาร หมู่ที่ 9

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

16
ค่าก่อสร้างราวกันตก บา้นโปง่ทวี
 หมู่ที่ 16

กองช่าง 195,000.00     
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

14
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโปง่ทวี หมู่ที่ 16

กองช่าง 105,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ บา้นร่อง
ธาร หมู่ที่ 3

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

13
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสมานมิตร หมู่ที่ 14

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

14



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

22
ค่าก่อสร้างผนังกั้นตล่ิงพังหน้า
โรงเรียนร่องธารวิทยา

กองช่าง 300,000.00     

20
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ บา้นโปง่
แดงใหม่ หมู่ที่ 12

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปดิ บา้น
หนองผักจิก หมู่ที่ 4

กองช่าง 121,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

19
ค่าวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขยายไหล่ทาง บา้นร่องธาร
กลาง หมู่ที่ 11

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

18
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ บา้นโปง่
แดง หมู่ที่ 8

กองช่าง

21
ค่าวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
 บา้นดงลาน หมู่ที่ 17

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กองช่าง 179,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

23
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บา้นสันทราย หมู่ที่ 1

กองช่าง 350,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

25
ค่าขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการ
อุปโภค บริโภค บา้นรวมไทย หมู่
ที่ 13

กองช่าง 300,000.00      ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

24
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปดิ บา้น
หนองผักจิก หมู่ที่ 4

16



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64

ส.ค.-64
ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 26 โครงการ 7,146,000.00 -           

26

ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอพาน เพื่ออุดหนุนงาน
ประมาณใหก้ารไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพาน ในการ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จ านวน 2 รายการ 
ดังนี้
1.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บา้นทา่ฮ่อ หมู่ที ่6 ต้ังจ่ายไว้เปน็
เงินจ านวน 200,000.-บาท 
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บา้นหนองตุ้ม หมู่ที ่7 ต้ังจ่ายไว้
เปน็เงินจ านวน 200,000.-บาท

กองช่าง 400,000.00     

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

17



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 4 โครงการ 380,000.00 22,096.00  

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว
ต าบลทรายขาว

กองช่าง 100,000.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

2
ค่าส ารวจตามโครงการปรับปรุง
แหล่งทอ่งเที่ยวต าบลทรายขาว

กองช่าง 200,000.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

3
โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน

ส านักปลัด 30,000.00    

4 โครงการคลองสวยน้ าใส ส านักปลัด 50,000.00    22,096.00    ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

18



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รว
ม 2 โครงการ 100,000.00 64,750.60  

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอก
ควัน

ส านักปลัด 80,000.00    64,750.60    ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ขั้นตอน/เหตุผล

2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

ส านักปลัด 20,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

19



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ขั้นตอน/เหตุผล

2
โครงการคนเก่งในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

รร.อบต. 50,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
โครงการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการระดับภาคเหนือ/
ระดับประเทศ

รร.อบต. 100,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

4
โครงการลูกเสือเทดิไทอ้งค์
ราชันย์

รร.อบต. 20,000.00      
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

3
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ระดับภาคเหนือ/ประเทศ

รร.อบต. 100,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

20



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโปง่แดง กองการศึกษา 568,000.00    242,160.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

รร.อบต. 4,246,708.00  779,370.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโปง่แดง กองการศึกษา 95,000.00      50,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา กองการศึกษา 704,000.00    343,940.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

10
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่าย ธารทอง – ทรายขาว 
ระดับประถมศึกษา

กองการศึกษา 50,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

9 อุดหนุนโรงเรียนร่องธารวิทยา กองการศึกษา 105,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

8
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 14 โครงการ 6,593,708.00 1,495,470.00 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

12
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลทรายขาว ต้านภัย
ยาเสพติด

กองการศึกษา 100,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

11 โครงการวันเด็กต าบลทรายขาว กองการศึกษา 90,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดรอ้ยแปดบาทถ้วน

14 อุดหนุนวัดแม่คาววัง กองการศึกษา 50,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

13
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ทรายขาว

กองการศึกษา 315,000.00    80,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

22



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอัน
เปน็ประโยชน์แก่ อปท.(อสม.)

ส านักปลัด 120,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้

ส านักปลัด 30,000.00        29,400.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล

2

ค่าตอบแทนการส ารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้

ส านักปลัด 12,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

4
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
โรคติดต่อในต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 200,000.00      
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

6
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 - 17 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 340,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5
โครงการคัดแยกขยะเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

9

7
โครงการส่งเสริมอาชีพในต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

8
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 100,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 20,106,000.00  4,783,600.00   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

14 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน

11
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลทรายขาว ต้านภัยยาเสพติด

กองการศึกษา 80,000.00        79,820.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

10
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ต าบลทรายขาว

กองการศึกษา 30,000.00        

12
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลทรายขาว

13

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 30,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ส านักปลัด 30,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 18 โครงการ 25,804,000.00 5,934,420.00 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

16 เบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักปลัด 4,320,000.00    841,600.00    

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

18
เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น (สปสช.)

ส านักปลัด 200,000.00      200,000.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ส านักปลัด 6,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว   อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

3
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 35,000.00        107,247.28       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ส านักปลัด 5,965,740.00    2,844,825.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ส านักปลัด 3,235,320.00    1,548,312.57     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

4
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

ส านักปลัด 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

27



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ส านักปลัด 50,000.00        18,450.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

5 ค่าเช่าบา้น ส านักปลัด 100,000.00      61,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

ส านักปลัด 80,000.00        60,750.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

8
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ

ส านักปลัด 200,000.00      14,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

7
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

ส านักปลัด 373,000.00      91,715.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

10

ค่าจัดท าประกันภัยรถ
ราชการส่วนต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

ส านักปลัด 60,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ส านักปลัด 55,000.00        20,450.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอน/เหตุผล

13

โครงการอบรมศึกษาดูงาน 
ของผู้น าหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน

ส านักปลัด 150,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

12
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

ส านักปลัด 150,000.00      12,428.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

14 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ส านักปลัด 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

16
โครงการใหค้วามรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกฏหมายเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

15
โครงการอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

ส านักปลัด 150,000.00      210,855.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล โอนงบประมาณเพิ่มเติม

29



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน/เหตุผล

20 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส านักปลัด 500,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด 100,000.00      21,105.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

17
โครงการอบมใหค้วามรู้ด้าน
การปอ้งกันการทจุริตภาครัฐ

ส านักปลัด 30,000.00        22,960.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

18

โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การปฏิบติังานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด 30,000.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

19

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบคุลากร อบต.
ทรายขาว

ส านักปลัด 30,000.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26
เคร่ืองโทรภาพหรือโทรสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด 5,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

27
เก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักพิง
 จ านวน 4 ตัว

ส านักปลัด 8,000.00          8,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

23 ค่าสาธารณูปโภค ส านักปลัด 430,000.00      141,062.85       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

24
ตู้เหล็กสองบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 5 หลัง

ส านักปลัด 25,000.00        25,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

25
ตู้เหล็กสองบานเล่ือนแบบทบึ
 จ านวน 2 หลัง

ส านักปลัด 10,000.00        10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

22 ค่าวัสดุ ส านักปลัด 395,000.00      164,188.16       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink
 Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

ส านักปลัด 4,300.00          4,300.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

29

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 
คัน

ส านักปลัด 1,364,000.00    

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

30
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 2 เคร่ือง

ส านักปลัด 44,000.00        43,800.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

31
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

ส านักปลัด 17,000.00        16,900.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

28
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 30,000 บทียูี 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักปลัด 40,200.00        40,200.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 ประเภทค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัด 50,000.00        36,966.58         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

36

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ส านักปลัด 12,000.00        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

37
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลปา่หุ่ง อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 15,000.00        15,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

33
เต็นทผ้์าใบโครงสร้างเหล็ก 
จ านวน 3 หลัง

ส านักปลัด 54,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

34
เรือพายเหล็กทอ้งแบน 
จ านวน 1 ล า

ส านักปลัด 15,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองคลัง 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

40
โครงการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น แผน
ชุมชนต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 50,000.00        38,200.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

41
โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผน
หมู่บา้น/ชุมชน

ส านักปลัด 50,000.00        30,155.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

42 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) กองคลัง 2,249,220.00    1,039,820.00     ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

38
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอพาน

ส านักปลัด 90,425.00        37,925.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

39
อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 8,000.00          8,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

34



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 ค่าจ้างเหมาบริการ กองคลัง 250,000.00      94,390.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

49 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ กองคลัง 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

45 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร กองคลัง 82,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

46
ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณา
และเผยแพร่

กองคลัง 20,000.00        3,360.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

47
ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสารและเข้าเล่ม

กองคลัง 10,000.00        1,242.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

44 ค่าเช่าบา้น กองคลัง 60,000.00        24,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63
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แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

กองคลัง 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

50
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

กองคลัง 80,000.00        26,080.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

กองคลัง 40,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

54

โครงการอบรมใหค้วามรู้
ประชาชนด้านหลักสูตรภาษี
ทดิีนและส่ิงปลูกส้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว

กองคลัง 30,000.00        

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

52
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองคลัง 50,000.00        35,440.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

53

โครงการส ารวจทรัพย์สิน 
ข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

36



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

57 ค่าวัสดุ กองคลัง 181,500.00      90,857.30         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

55
โครงการรับช าระภาษีนอก
สถานที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

กองคลัง 5,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

58
เคร่ืองวัดระยะทางด้วยระบบ
เลเซอร์

กองคลัง 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

59
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง 22,000.00        21,900.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

60
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

กองคลัง 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

37



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

62
โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด 30,000.00        29,980.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

63
โครงการลดอุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลปใีหม่ เทศกาล
สงกรานต์และนอกเทศกาล

ส านักปลัด 50,000.00        10,950.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

61
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อปพร.)

ส านักปลัด 75,000.00        14,400.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

64
โครงการศูนย์ปฏิบติัการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ต าบลทรายขาว

ส านักปลัด 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

65
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย วัสดุ
เคร่ืองดับเพลิง

ส านักปลัด 80,000.00        17,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

66
อุดหนุนส านักงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด 50,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

38



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

68
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

69 ค่าเช่าบา้น กองการศึกษา 60,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

67 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) กองการศึกษา 1,166,100.00    556,374.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

70 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร กองการศึกษา 20,000.00        4,800.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

71
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองการศึกษา 128,000.00      47,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

72
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่าง ๆ

กองการศึกษา 20,000.00        8,800.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

39



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

74
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

75
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองการศึกษา 50,000.00        6,280.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

73 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

76
โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น

กองการศึกษา 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

77 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

78

วัสดุส านักงาน วัสดุงานบา้น
งานครัว วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุการศึกษา

กองการศึกษา 232,000.00      24,585.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

40



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

80
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษา 6,200.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

81
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

79

เงินเดือนพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

กองการศึกษา 9,550,140.00    3,612,852.10    
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

82 ค่าเช่าบา้น กองการศึกษา 48,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

83 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร กองการศึกษา 56,300.00        23,900.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

41



ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

84
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองการศึกษา 938,640.00      434,130.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

85
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่าง ๆ

กองการศึกษา 100,000.00      33,150.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

86 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร กองการศึกษา 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

87
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองการศึกษา 80,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

88

วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ วัสดุงานบา้นงานครัว 
ค่าอาหารเสริม(นม) วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน วัสดุการเกษตร วัสดุ
กีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุ
การศึกษา

รร.อบต. 1,334,033.00    1,190.00          

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

90
โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1
 ตัว

รร.อบต. 6,000.00          6,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

91 เก้าอี้พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว รร.อบต. 4,000.00          4,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

89

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล ค่าบริการโทรศัพท ์
ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม

รร.อบต. 223,800.00      91,255.75        
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

92
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 3 
เคร่ือง

รร.อบต. 51,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

93

เคร่ืองพิมพ์ Mulifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์ (lnk Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

รร.อบต. 7,500.00          

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กองช่าง 250,000.00      13,100.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

97
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ

กองช่าง 30,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

94
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ส านักปลัด 100,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

95
เงินเดือนพนักงาน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

กองช่าง 1,595,040.00    446,580.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

98 ค่าเช่าบา้น กองช่าง 10,000.00        16,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

99 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร กองช่าง 30,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

380,547.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

101
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ

กองช่าง 40,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

104
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

กองช่าง 40,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

105 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 100,000.00      20,890.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

102
ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ข่าวสาร

กองช่าง 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

103

ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์
น้ าอุปโภค หรือบริโภค 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2564

กองช่าง 40,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

100
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ

กองช่าง 963,000.00      
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

106

วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุส ารวจ

กองช่าง 732,000.00      145,779.50      

 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

107
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 บทียูี 
จ านวน 1 เคร่ือง

กองช่าง 28,600.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

108
โต๊ะท างานเข้ามุม จ านวน 1 
ชุด

กองช่าง 7,000.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

109
เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง 
จ านวน 8 ตัว

กองช่าง 21,600.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

110
ตู้เก็บเอกสารแบบสามช่อง 
จ านวน 2 ตู้

กองช่าง 7,000.00          
 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

112
เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทยีมแบบพกพา จ านวน 
1 เคร่ือง

กองช่าง 24,500.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

113
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

กองช่าง 17,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

111
กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย
 30 เทา่ จ านวน 1 ตัว

กองช่าง 34,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)

116
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 
1 เคร่ือง

กองช่าง 15,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

114
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

กองช่าง 23,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

115
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 

กองช่าง 8,900.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

117 เตาเผาขยะ จ านวน 1 เตา กองช่าง 450,000.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

120
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น บา้นสมานมิตร หมู่ที่
 14

ส านักปลัด 40,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

121 ค่าชดเชยผลอาสิน (ค่า K) กองช่าง 20,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

118
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

กองช่าง 80,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

119 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง 674,390.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

122 วัสดุการเกษตร ส านักปลัด 10,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ต้ังไว้ เบกิจ่าย
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แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานป ี64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 128 โครงการ 37,976,292.00 12,308,651.59 

123 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ส านักปลัด 250,000.00      59,946.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

126 เงินช่วยพิเศษ ส านักปลัด 30,000.00         ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

127
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ทอ้งถิ่น (กบท.)

ส านักปลัด 266,460.00      314,592.00       ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

124 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน ส านักปลัด 8,296.00          6,566.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

125 ส ารองจ่าย ส านักปลัด 300,000.00      2,320.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล

ที่ โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

 งบประมาณ (บาท)
สถานการด าเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

128
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ (ชคบ.)

กองการศึกษา 23,088.00        7,696.00           ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
ขั้นตอน/เหตุผล
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