
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1 การพัฒนา การก!อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 โครงการปรับปรุงหองพัสดุ

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการปรับปรุงหองพัสดุ ปริมาณงาน
 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร  (ตามแบบแปลนของ อบต.
บานดง) 287,000             286,500           99.83         

2
โครงการก�อสรางลานกีฬา
เอนกประสงค5

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการก�อสรางลานกีฬาเอนกประสงค5
 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 31 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม�นอยกว�า 1,232 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ 
อบต.บานดง) 650,000             -                  -            

3
โครงการก�อสรางหองน้ําสําหรับผู
พิการ

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการก�อสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ
ปริมาณงาน ขนาดกวาง 2.15 เมตร ยาว 2.60 เมตร จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบแปลนของ อบต.บานดง) 300,000             -                  -            

4
โครงการต�อเติมอาคารสนามเด็กเล�น
และปรับปรุงรั้ว

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการต�อเติมอาคารสนามเด็กเล�น
และปรับปรุงรั้ว จํานวน 1 หลังและปรับปรุงรั้ว ความยาวรวม 
105 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.บานดง) 500,000             -                  -            

5
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5บริเวณ
รอบ อบต.

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน5บริเวณรอบ 
อบต. พรอมทางเลี้ยวและบริเวณขึ้นทางลาดสํานักงาน (ตาม
แบบแปลนของ อบต.บานดง) 970,000             -                  -            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1 การพัฒนา การก!อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

6
โครงการปAายประชาสัมพันธ5องค5การ
บริหารส�วนตําบลบานดง

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการปAายประชาสัมพันธ5องค5การ
บริหารส�วนตําบลบานดง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 1.80 เมตร 
ยาว 3 เมตร จํานวน 8 ปAาย (ตามแบบแปลนของ อบต.บานดง) 150,000             -                  -            

2,857,000         286,500          

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 การอนุรักษ ฟ?@นฟู เฝCาระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 ปลูกหญาแฝก ปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ และทําฝายเฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูก
หญาแฝก ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ และทําฝายเฉลิมพระ
เกียรติ 15,000              -                  -            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 การอนุรักษ ฟ?@นฟู เฝCาระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

รวมยุทธศาสตรที่ 1



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1

โครงการเฝAาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมแนว
กันไฟ

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายโครงการเฝAาระวังทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมแนวกันไฟ รวมถึงกิจกรรมการปAองกันและแกไข
ปHญหาภัยแลงและหมอกควันไฟปIา 30,000              7,781.04          25.94         

45,000             7,781.04         

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง
1 เบี้ยยังชีพผูปIวยเอดส5  - ค�าใชจ�ายในการช�วยเหลือการยังชีพผูปIวยเอดส5 ในตําบล 240,000             172,000           71.67         

บานดง
2 เบี้ยยังชีพผูพิการ  - ค�าใชจ�ายในการช�วยเหลือการยังชีพผูพิการ ในตําบลบานดง 2,121,600          1,913,600         90.20         

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - ค�าใชจ�ายในการช�วยเหลือการยังชีพผูสูงอายุ ในตําบลบานดง 5,776,800          5,633,400         97.52         

แผนงานการศึกษา
3.2 การพัฒนาการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

รวมยุทธศาสตรที่ 2



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

จ!ายจริง

1 อุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมใน  - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ตําบล 1,188,000          1,230,740         103.60       

สังกัด สพฐ.ตําบลบานดง บานดง เพื่อนําไปดําเนินการจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน

เด็กในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน 

(รร.วัดหัวฝาย/รร.บานจําปุย/รร.บานแม�สาน/รร.บานกลาง)

2 โครงการสนับสนุนค�าใชจ�ายการ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการสนับสนุนค�าใชจ�ายการบริหาร 857,050             739,650           86.30         

บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาศูนย5พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานดง (ค�าใชจ�ายโครงการ

อาหารกลางวัน,ค�าใชจ�ายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็ก เป�นตน)

3 ค�าวัสดุอาหารเสริม (นม)  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับศูนย5พัฒนาเด็ก 855,920             784,713.54       91.68         

เล็กตําบลบานดง และโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. 

ตําบลบานดง จํานวน 4 แห�ง

4 รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 100,000             -                  -            

ราชการที่ไม�เขาลักษณะรายจ�าย ของศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานดง และโรงเรียนในพื้นที่

หมวดอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.4 การพัฒนาการปCองกันรักษา และส!งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

จ!ายจริง

1 โครงการรณรงค5ลดอุบัติเหตุใน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการรณรงค5ลดอุบัติเหตุในช�วง 30,000              26,492.40         88.31         

ช�วงเทศกาล เทศกาล

แผนงานงบกลาง

3.4 การพัฒนาการปCองกันรักษา และส!งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1 เงินสมทบกองทุน สปสช.  - เพื่อจ�ายเป�นเงินสมทบเขากองทุน สปสช. 112,000             73,400             65.54         

 (40% x จํานวนประชากร) 

แผนงานสาธารณสุข

3.4 การพัฒนาการปCองกันรักษา และส!งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1 รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการปAองกันและควบคุมโรค 50,000              108,884.86       217.77       

ราชการที่ไม�เขาลักษณะรายจ�าย ติดต�อ ไดแก� โรคไขเลือดออก โรคชิคุณกุนยาและโรคตามฤดูกาล



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

หมวดอื่นๆ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการรณรงค5ปAองกันและควบคุม 50,000              60,423             120.85       

โรค ภายใตโครงการสัตว5ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

2 โครงการบริการแพทย5ฉุกเฉิน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการบริการแพทย5ฉุกเฉิน 30,000              19,940             66.47         

ของศูนย5 อปพร.อบต.บานดง

3 โครงการปAองกันแกไขปHญหา  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการปAองกันแกไขปHญหามลภาวะ 20,000              47,963.20         239.82       

มลภาวะและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม ไดแก� การคัดแยกขยะ การรณรงค5 การกําจัด

4 เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 160,000             160,000           100.00       

ดานสาธารณสุข (สําหรับหมู�บาน ภายใตงบประมาณ 20,000 บาท)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.5 การพัฒนาการส!งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1
โครงการฝTกอบรมอาสาสมัคร
ปAองกันภัยฝIายพลเรือน (อปพร)

เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการฝTกอบรมอาสาสมัครปAองกัน
ภัยฝIายพลเรือน (อปพร) หลักสูตร "การจัดตั้งอาสาสมัคร
ปAองกันภัยฝIายพลเรือน" 18,000              18,000             100           โอนตั้งใหม�



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.5 การพัฒนาการส!งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1
โครงการจัดการแข�งขันกีฬาตําบล
บานดง

เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการจัดการแข�งขันกีฬาตําบล
บานดง ทั้ง 8 หมู�บาน ใหเกิดความสามัคคีและใชเวลาว�างให
เกิดประโยชน5 200,000             133,944           66.97         

2
โครงการส�งเสริมอนุรักษ5วัฒนธรรม
ประเพณี

เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการส�งเสริมอนุรักษ5วัฒนธรรม
ประเพณีในตําบลบานดง ไดแก� ประเพณีสงกรานต5 ฯลฯ 100,000             98,582             98.58         

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

3.5 การพัฒนาการส!งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ
ราชการที่ไม�เขาลักษณะรายจ�าย
หมวดอื่นๆ

เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการปAองกันและแกไขปHญหายา
เสพติดในพื้นที่ตําบลบานดง 30,000              16,050             53.50         

แผนงานงบกลาง

3.5 การพัฒนาการส!งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 เงินสํารองจ�าย

เพื่อสํารองจ�าย เป�นรายจ�ายที่ตั้งไวเพื่อใชจ�ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปHญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป�นส�วนรวมเท�านั้น และในการช�วยเหลือองค5กร
ปกครองส�วนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 146,630             48,249.50         32.91         

2 เงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�าย เพื่อจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000              -                  -            
เฉพาะการโครงการอื่น

3 รายจ�ายตามขอผูกพัน เพื่อจ�ายเป�นเงินรางวัลนําจับต�างๆ 2,000                -                  -            

12,098,000       11,286,032.50  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
4.1 การพัฒนา การส!งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได�ให�แก!ประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 โครงการฝTกอบรมอาชีพ  - เพื่อจ�ายเป�นเงินค�าใชจ�ายในการดําเนินการฝTกอบรมอาชีพ 50,000              38,589.40         77.18         

ใหกับประชาชนหมู� 1 - หมู� 8

50,000             38,589.40       รวมยุทธศาสตรที่ 4

รวมยุทธศาสตรที่ 3



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

5.1 การพัฒนาบุคลากร
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1 เงินช�วยค�าครองชีพผูรับบํานาญ  - เพื่อจ�ายเป�นเงินค�าครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ) ของ 16,000              15,084             94.28         

ของขาราชการส�วนทองถิ่น (ชคบ) ขาราชการส�วนทองถิ่น

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  - เพื่อจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก�พนักงานจาง 130,000             124,168           95.51         

ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแก�พนักงานจางตาม 5,000                4,682              93.64         โอนตั้งใหม�

ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

4 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ 100,000             35,991             35.99         



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

บํานาญขาราชการส�วนทองถิ่น ส�วนทองถิ่น (กบท.)

(กบท.)
5 เงินบํานาญ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าบํานาญรายเดือน และช�วยค�าครองชีพใหกับ 165,000             164,008.80       99.40         

ขาราชการถ�ายโอน และพนักงานส�วนตําบล

แผนงานการเคหะและชุมชน

5.1 การพัฒนาบุคลากร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 รายจ�ายประจํา เงินเดือน ค�าจางประจํา และค�าจางชั่วคราว (ช�าง) 2,016,000            1,788,384         88.71         

(ฝIายประจํา) (เคหะ1,576,000) 1,336,990                

(ขยะ 440,000) 451,394                   

ค�าตอบแทน (ช�าง) 165,000             129,969           78.77         

ไดแก� ค�าปฎิบัติงานนอกเวลา ค�าเช�าบาน เงินช�วยเหลือการ (เคหะ 115,000) 106,449                   

ศึกษาบุตร (ขยะ 50,000) 23,520                    

2 รายจ�ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  - ค�าเย็บเขาปกหนังสือ ขอบัญญัติต�างๆ ค�าวารสาร สิ่งพิมพ5 100,000             200,500           200.50       

 - ค�าโฆษณาเผยแพร�เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา และเผยแพร�

ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน5 โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ5ต�างๆ

 - ค�าจางเหมาบริการ เช�น จางเหมาแบกหามสัมภาระ ค�าจาง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

เหมาถ�ายเอกสาร และอื่นๆที่จําเป�น

3 รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ  - ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม ครุภัณฑ5ที่ดิน และสิ่งก�อสราง 2,000,000          119,090           5.95           

ซ�อมแซมทรัพย5สิน เช�น รถยนต5ส�วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร5 เครื่องถ�ายเอกสาร

เครื่องอัดสําเนา ครุภัณฑ5งานสํารวจ ฯลฯ
4 รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  - เพื่อเป�นค�าใชจ�ายในการเดินทางไปราชการ 30,000              21,174             70.58         

ราชการที่ไม�เขาลักษณะรายจ�ายอื่น

แผนงานการเคหะและชุมชน

5.1 การพัฒนาบุคลากร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

5 ค�าวัสดุสํานักงาน  - ค�าวัสดุสํานักงาน เช�น กระดาษ แฟAม ปากกา ดินสอ หมึก 30,000              19,598             65.33         

กุญแจ กระดาน ไวท5บอร5ด และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป�น

ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บานดง

6 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5การแพทย5  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อคลอรีน สําหรับปฎิบัติงานประปา 3,500                3,317              94.77         

ของกองช�าง อบต.บานดง

7 ค�าวัสดุก�อสราง  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุก�อสราง เช�น สว�าน คอน คีม จอบ 100,000             67,989             67.99         

รวมทั้ง วัสดุก�อสรางอื่นๆที่จําเป�น เช�น ปูนซีเมนต5 กระเบื้อง 

สังกะสี ยางมะตอยสําเร็จรูป เป�นตน

8 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร5  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 เช�น แผ�นดิสก5 แผ�น 30,000              41,570             138.57       

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร5เพื่อใชปฏิบัติงานใน อบต.บานดง

9 ค�าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุไฟฟAาและวิทยุ เพื่อใชปฏิบัติหนาที่ 10,000              59,164             591.64       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

ของกองช�าง ซ�อมแซมอุปกรณ5ในความรับผิดชอบของ อบต.
10 ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงาน เพื่อจ�ายเป�นค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานที่จ�ายใหแก�เอกชน 81,000              -                  -            

นิติบุคคล
11 ค�าจางที่ปรึกษา เพื่อจ�ายเป�นค�าจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก�อสราง หรือเพื่อใหได 20,000              -                  -            

มาซึ่งสิ่งก�อสราง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5.1 การพัฒนาบุคลากร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 รายจ�ายประจํา เงินเดือน ค�าจางประจํา และค�าจางชั่วคราว (สป) 161,000 261,717 162.56
(ฝIายประจํา)

แผนงานการศึกษา

5.1 การพัฒนาบุคลากร

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 รายจ�ายประจํา เงินเดือน ค�าจางประจํา และค�าจางชั่วคราว 1,925,000 2,039,740 105.96

เพื่อจ�ายเป�นเงินวิทยฐานะ ตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะได�รับในอัตราที่กําหนด ซึ่งทุกคนที่มีวิทย
ฐานะที่ตนได�รับการแต�งตั้ง 80,500              80,500             100
ค�าตอบแทน 50,000              29,580             59.16         



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

"- เพื่อเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก�ขาราชการครู

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.1 การพัฒนาบุคลากร
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1 รายจ�ายประจํา เงินเดือน (ฝIายการเมือง) 2,193,000          2,033,595         92.73         

เงินเดือน ค�าจางประจํา และค�าจางชั่วคราว (สป) 4,504,000 3,662,387 81.31

(ฝIายประจํา)

ค�าตอบแทน (สป) 370,000             1,254,213         338.98       

เงินเดือน ค�าจางประจํา และค�าจางชั่วคราว (คลัง) 2,332,000          2,239,395         96.03         

(ฝIายประจํา)

ค�าตอบแทน (คลัง) 113,000             88,295.40         78.14         

2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
อบต.บานดง

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บาน
ดง ในการฝTกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ คณะ
ผูบริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางของ 
อบต.บานดง และกลุ�มผูนําชุมชนตําบลบานดง 200,000             11,085.20         5.54           



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.1 การพัฒนาบุคลากร
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

3

โครงการเลือกตั้งนายกองค5การ
บริหารส�วนตําบลบานดง และ
สมาชิกสภาองค5การบริหารส�วน
ตําบลบานดง

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายโครงการเลือกตั้งนายกองค5การบริหารส�วน
ตําบลบานดง และสมาชิกสภาองค5การบริหารส�วนตําบลบานดง 300,000             -                  -            

4

อุดหนุนศูนย5ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชน และศูนย5
ประสานราชการส�วนทองถิ่นระดับ
อําเภอแม�เมาะ

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายของศูนย5ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือ
ประชาชน และศูนย5ประสานราชการส�วนทองถิ่นระดับอําเภอแม�
เมาะ 30,000              30,000             100           

5
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะ
ขององค5การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง

- เพื่อเป�นค�าใชจ�ายตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค5การ
บริหารส�วนจังหวัดลําปาง 40,500              40,500             100           โอนตั้งใหม�



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

1 รายจ�ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  - ค�าเย็บเขาปกหนังสือ ขอบัญญัติต�างๆ ค�าวารสารและ 650,000             554,840           85.36         

หนังสือพิมพ5 (สป 600,000) 530,840                   

 - ค�าโฆษณาเผยแพร�เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา และเผยแพร� (คลัง 50,000) 24,000                    

ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน5 โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ5ต�างๆ

 - ค�าธรรมเนียมต�างๆ   ค�าซักฟอก ค�าระวางรถบรรทุก

 - ค�าจางเหมาบริการ เช�น จางเหมาแบกหามสัมภาระ ค�าจาง

เหมาถ�ายเอกสาร และอื่นๆที่จําเป�น

2 รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ  - ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม ครุภัณฑ5ที่ดิน และสิ่งก�อสราง 220,000             391,778.94       178.08       

ซ�อมแซมทรัพย5สิน เช�น รถยนต5ส�วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร5 เครื่องถ�ายเอกสาร (สป 200,000) 386,708.94               

เครื่องอัดสําเนา ครุภัณฑ5งานสํารวจ ฯลฯ (คลัง 20,000) 5,070                      

3 ค�าวัสดุสํานักงาน  - ค�าวัสดุสํานักงาน เช�น กระดาษ แฟAม ปากกา ดินสอ หมึก 200,000             209,258.90       104.63       

กุญแจ กระดาน ไวท5บอร5ด และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป�น 160,398                   

ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บานดง 48,860.90                

4 ค�าวัสดุงานบานงานครัว  - เพื่อจ�ายเป�นค�าสิ่งของ เครื่องใชต�างๆ เช�น แปรง ไมกวาด สบู� 100,000             98,750             98.75         

ฯลฯ และที่จําเป�นในการปฏิบัติงานของ อบต.บานดง
แผนงานบริหารงานทั่วไป



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

5 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร5  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 เช�น แผ�นดิสก5 แผ�น 80,000              127,110           158.89       

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ (สป 30,000) 75,520                    

คอมพิวเตอร5เพื่อใชปฏิบัติงานใน อบต.บานดง (คลัง 50,000) 51,590                    

6 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหล�อลื่น 300,000             603,030.08       201.01       

เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ ที่จําเป�น

ในการปฏิบัติงานของ อบต.บานดง

7 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  - เพื่อจ�ายเป�นค�าวัสดุโฆษณา และเผยแพร� เช�น แผ�นปAาย 50,000              12,225.30         24.45         

แผงปZดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร5 และอื่นๆ ที่จําเป�น (สป 30,000) 4,055.30                  

ตองใชในการประชาสัมพันธ5โฆษณาเผยแพร�ดานต�างๆ (คลัง 20,000) 8,170                      

ตามอํานาจหนาที่ของ อบต.

8 ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส�งที่จําเป�น 50,000              16,026.46         32.05         

เช�น แบตเตอรี่ ยางรถยนต5 และอุปกรณ5อื่นๆ ที่จําเป�นในการ

ปฏิบัติงานของ อบต.บานดง

9 ค�าไฟฟAา  - เพื่อจ�ายเป�นค�าไฟฟAาสําหรับสํานักงานที่ทําการ อบต.บานดง 200,000             409,516.16       204.76       

และสถานที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

จ!ายจริง

10 ค�าโทรศัพท5  - เพื่อจ�ายเป�นค�าโทรศัพท5 สําหรับสํานักงานที่ทําการ อบต. 5,000                3,989.50          79.79         

บานดง และค�าโทรศัพท5เคลื่อนที่ รวมถึงค�าใชจ�ายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใชบริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวของ -                          -    

11 ค�าไปรษณีโทรเลข  - เพื่อจ�ายเป�นค�าไปรษณีย5 ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซื้อดวงตรา 10,000              22,417             224.17       

ไปรษณีย5 ค�าเช�าตูไปรษณีย5

12 ค�าบริการทางดานโทรคมนาคม  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร5เน็ต และ 85,000              91,292.40         107.40       

ค�าสื่อสารอื่นๆ
13 ค�าครุภัณฑ5สํานักงาน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อโต[ะพับเอนกประสงค5 30,000              -                  -            

จํานวน 10 ตัว สําหรับใชปฏิบัติงานของสํานักปลัด

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง 4,900                4,900              100           โอนตั้งใหม�

จํานวน 1 ตัว สําหรับใชปฏิบัติงานของสํานักปลัด

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุIน ขนาด 15 ลิตร 13,000              13,000             100           โอนตั้งใหม�

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชปฏิบัติงานของสํานักปลัด

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่ม 17,120              17,120             100           โอนตั้งใหม�

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

14 ค�าครุภัณฑ5งานบานงานครัว  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องน้ํารอน-น้ําเย็น 6,000                6,000              100           โอนตั้งใหม�



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชปฏิบัติงานของสํานักปลัด
15 ค�าครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ5 
Multifunctionเลเซอร5 เพื่อใชปฏิบัติงานของสํานักปลัด (งาน
ปAองกัน) 1 เครื่อง

4,300                4,300              100           โอนตั้งใหม�

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร5สําหรับ 22,000              22,000             100           โอนตั้งใหม�

งานประมวลผล จํานวน 1 ชุด สําหรับใชปฎิบัติงานของ

สํานักปลัด (งานปAองกัน)
16 ค�ารายจ�ายอื่น เพื่อจ�ายเป�นค�าจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ 20,000              18,000             90             

พัฒนาระบบต�างๆ
17 ค�าครุภัณฑ5สํานักงาน  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 22,000              22,000             100           

สําหรับใชปฏิบัติงานของกองคลัง

18 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรอง และ  - ค�ารับรอง เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการเลี้ยงรับรอง ค�าพิมพ5 65,000              63,264             97.33         

พิธีการ เอกสาร ค�าใชจ�ายอื่นที่จําเป�น ซึ่งตองจ�ายเพื่อตอนรับบุคคล (สป 60,000) 60,799                    

หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศน5งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม (คลัง 5,000) 2,465                      

หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือไปดําเนินกิจกรรมอื่นใด อันเป�น

ประโยชน5ของทองถิ่น รวมถึงการประชุมสภาทองถิ่นฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ
จ!ายจริง

19 รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  - เพื่อเป�นค�าใชจ�ายในการเดินทางไปราชการ 150,000             208,871           139.25       

ราชการที่ไม�เขาลักษณะ (สป 100,000) 93,636             

รายจ�ายอื่น (คลัง 50,000) 115,235.37       



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

20 ค�าวัสดุก�อสราง  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุก�อสราง เช�น สว�าน คอน คีม จอบ 10,000              4,290              42.90         โอนตั้งใหม�

รวมทั้ง วัสดุก�อสรางอื่นๆที่จําเป�น เช�น ปูนซีเมนต5 กระเบื้อง 

สังกะสี ยางมะตอยสําเร็จรูป เป�นตน

21 ค�าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุไฟฟAาและวิทยุ เพื่อใชปฏิบัติหนาที่ 10,000              3,585              35.85         โอนตั้งใหม�

ของกองช�าง ซ�อมแซมอุปกรณ5ในความรับผิดชอบของ อบต.

แผนงานเคหะและชุมชน

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง
1 ค�าครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5  - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ5เลเซอร5  LED  

เพื่อใชปฏิบัติงานของกองช�าง จํานวน  1 เครื่อง

53,000              50,000             94.34         โอนตั้งใหม�

 - เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร5สําหรับ 60,000              60,000             100.00       โอนตั้งใหม�

งานประมวลผล จํานวน 1 ชุด สําหรับใชปฎิบัติงานของกองช�าง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส!วนตําบลบ�านดง อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง

แผนงานการเกษตร

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใช� และสถานที่ปฏิบัติการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว� งบประมาณที่ คิดเป2นร�อยละ หมายเหตุ

จ!ายจริง

1 ค�าวัสดุการเกษตร  - เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต�างๆ ที่จําเป�น 5,000                2,540              50.80         

สําหรับปฏิบัติงานของอบต.บานดง

2

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติ
ราชการที่ไม�เขาลักษณะรายจ�าย
หมวดอื่นๆ

เพื่อจ�ายเป�นค�าใชจ�ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย5
ถ�ายทอดเทคโนโลยีตําบลบานดง 20,000              6,600              33.00         

19,950,000       17,612,401      

รวมทุกยุทธศาสตร 35,000,000.00    29,231,304.40   

35000000 -                   

รวมยุทธศาสตรที่  5




