
 
 
 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถ่ิน 

ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕48 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข�อ 30(5) กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ ในท่ีเป=ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหาร
ท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล�าว และต�องป=ดประกาศโดยเป=ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดย
อย�างน�อยป?ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป? 

  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง
เปCนไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560องค การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2564ของ
องค การบริหารส�วนตําบลคําครั่งเพ่ือให�ประชาชนสามารถติดตามผลการดําเนินงานในช�วง 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2564 และมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ และ
กํากับการบริหารจัดการขององค การบริหารส�วนตําบลคําครั่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท�ายนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                            ประกาศ ณ วันท่ี  13  เดือนกันยายน   พ.ศ.2564 
 
 
 
      (นายสมบัติ  เสตรา)    
                               นายกองค การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการในแผนพัฒนาท!องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพาะป0งบประมาณ พ.ศ.2564) มีจํานวน
ท้ังหมด 315 โครงการโครงการในข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป0 2564 จํานวน 62 โครงการ 
ดังนั้นโครงการท่ีดําเนินการเรียบร!อยแล!ว ระหว�างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.1 ด!านโครงสร!างพ้ืนฐาน 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผดิชอบ 

1 โครงการซ�อมแซมถนนซอยชัยณรงค  บ�านนาสมบูรณ  หมู�ท่ี 5 
93,770 

( งบประมาณ 63) 
92,500 กองช�าง 

2 โครงการซ�อมแซมถนนซอยพลูศักดิ์ บ�านนาสมบูรณ  หมู�ท่ี 5 
94,600 

(งบประมาณ 63) 
94,000 กองช�าง 

3 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน�าบ�านผู�ใหญ�บ�านนานวล 
หมู�ท่ี 4 

200,000 
(งบประมาณ 62) 191,000 กองช�าง 

4 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน�าบ�านกํานันชาดาบ�านคํา
ครั่ง หมู�ท่ี1 

72,000 
(งบประมาณ 63) 65,500 กองช�าง 

5 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายคําครั่ง-โคกเอ�น บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 1 
313,000 

(จ�ายจากเงินสะสม) 
311,000 กองช�าง 

6 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายคําครั่ง-หนองสนม บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 2 
120,700 

(จ�ายจากเงินสะสม) 
119,000 กองช�าง 

7 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข�างร�านรุ�งเสน�ห -บ�านพ�อสอน 
วงค ไตร บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 1 

228,000 
(งบประมาณ 63) 213,000 กองช�าง 

8 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตสายทางเข�าวัดนาประดู� หมู�ท่ี 6 
291,000 

(งบประมาณ 63) 
291,000 กองช�าง 

9 โครงการซ�อมแซมถนนสายโนนย�านาง หมู�ท่ี2 (หินคลุก) 
99,500 

(งบประมาณ 63) 
99,500 

 
กองช�าง 

10 โครงการซ�อมแซมถนนสายโนนย�านาง หมู�ท่ี2 (หินลูกรัง) 
99,500 

(งบประมาณ 63) 
99,500 

 
กองช�าง 

11 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตสายคําครั่ง-โพนงาม บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี7 
ตําบลคําครั่ง 

249,000 
(งบประมาณ 63) 249,000 กองช�าง 

12 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง สายคําครั่ง-โพนงาม หมู�ท่ี7 และหมู�ท่ี 10 
ตําบลคําครั่ง 

495,000 
(จ�ายจากเงินสะสม) 495,000 กองช�าง 

13 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบูรพา-ชลประทาน บ�านบูรพา หมู�ท่ี 8 755,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ63) 

755,000 กองช�าง 

14 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายหน�าโรงเรยีนบ�านนาประดู�หมู�ท่ี 6 
760,000 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ63) 
760,000 

 
กองช�าง 

15 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายนานวล-นาประดู� บ�านนานวล หมู�ท่ี 4 
1,140,000 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ63) 
1,140,000 

 
กองช�าง 

16 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบูรพา-หนองสนม บ�านบูรพา หมู�ท่ี 8 
1,110,000 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ63) 
1,110,000 

 
กองช�าง 

17 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป วัดปOาสุธรรมรงัษีบ�าน
บูรพา หมู�ท่ี 8 ตําบลคําครั่ง 

300,000 
(งบประมาณ 63) 291,000 กองช�าง 

18 
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดใหญ� บ�านนานวลใต�พัฒนา หมู�ท่ี 
9 ตําบลคําครั่ง 

300,000 
(งบประมาณ 63) 299,000 กองช�าง 

19 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังซอยเคนพรหม บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 7 ตําบลคํา
ครั่ง 

73,000 
(จ�ายจากเงินสะสม) 72,500 กองช�าง 

20 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง ห�วยหินหนีบบ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 2 ตําบลคําครั่ง 226,800 
(จ�ายจากเงินสะสม) 

225,800 กองช�าง 



21 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง ซอยศิริวรรณ บ�านคําครั่ง หมู�ท่ี 1 ตําบลคํา
ครั่ง 

85,900 
(จ�ายจากเงินสะสม) 

85,400 กองช�าง 

22 
โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเปCนถนนแสฟRลต คอนกรีต (Asaltic 

Concrete Over Lay) อบ 4031 เส�นกลางบ�าน บ�านนวล หมู�ท่ี 4 ตําบลคําครั่ง 
100,000 

(งบประมาณ 64) 
98,900 กองช�าง 

23 
โครงการก�อสร�างถนนแอสฟRลต คอนกรีตแบบ Over Lay ทับบนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข�างโรงเรียนบ�านนานวล หมู�ท่ี 4 

200,000 
(งบประมาณ63) 

200,000 กองช�าง 

24 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายโนนชมพู หมู�ท่ี 6 บ�านนาประดู� ตําบลคํา
ครั่ง 

120,300 
(จ�ายจากเงินสะสม) 

120,000 กองช�าง 

25 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายดอนชี พะลานอีโมงค  ทางลงห�วยสรุะ หมู�ท่ี 
10 ตาํบลคําครั่ง 

158,800 
(จ�ายจากเงินสะสม) 

157,000 กองช�าง 

26 
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายแดนนางาม หมู�ท่ี 6 บ�านนาประดู� ตําบลคํา
ครั่ง 

154,600 
(จ�ายจากเงินสะสม) 

153,000 กองช�าง 

รวม 26 โครงการ 7,840,470 7,787,600  

1.2 ยุทธศาสตร
ด!านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีจํานวน 1 โครงการ 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผิดชอบ 
1 โครงการเกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ 20,000 19,990 สํานักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ 20,000 19,990  

1.3 ยุทธศาสตร
ด!านการพัฒนาด!านคุณภาพชีวิตคน และสังคม มีจํานวน 11 โครงการ 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (จัดหาอาหารกลางวัน ศพด. 

4 แห�ง) 
690,900 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

2 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด. 4 แห�ง) 

239,700 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

3 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (ค�าหนังสือเรียนของ ศพด.4 
แห�ง) 

28,200 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

4 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (ค�าอุปการณ การเรยีนของ 
ศพด.4 แห�ง) 

28,200 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

5 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (ค�าเครื่องแบบนักเรยีนของ 
ศพด.4 แห�ง) 

42,300 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

6 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา (ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
ของ ศพด.4 แห�ง) 

60,630 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

7 โครงการอาหารเสรมินมให�กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.4 แห�ง และศพด.อบต.
คําครั่ง 4 แห�ง 

854,700 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสาํหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ี
องค การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 4 แห�ง 

1,220,000 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

9 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ศพด.สังกัด อบต.คําครั่ง 4 แห�ง 5,000 ตลอดป?งบประมาณ กองการศึกษา ฯ 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนย'
พัฒนาเด็กเล็กบ�านนาประดู� 

30,700 30,000 
(เงินอุดหนุน) 

กองการศึกษา ฯ 

11 โครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จเจ�าฟdาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ป? 
2564 

36,780 36,760 สํานักงานปลัด 

รวม 11 โครงการ 3,237,110 3,236,390  
 
 
 
1.4 ยุทธศาสตร
ด!านการเมือง การปกครอง และการบริหาร มีจํานวน  19 โครงการ 



ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน (จุดตรวจ/จุดสกัด เพ่ือปdองกันและ

ลดอุบัตเิหตุช�วงเทศกาลป?ใหม� 
30,000 29,010 สํานักงานปลัด 

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 203,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

3 โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

4 โครงการเบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุ 7,476,400 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

5 โครงการเบ้ียยังชีพผู�พิการ 2,204,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

6 โครงการเบ้ียยังชีพผู�ปOวยเอดส  30,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

7 สํารองจ�ายเงินฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย 106,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

8 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คําครั่ง 200,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

9 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการท�องถ่ิน อบต.คําครั่ง 170,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

10 เงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ (ชคบ.) 21,080 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

11 โครงการจัดตั้งศูนย ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับอําเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

25,000 25,000 สํานักงานปลัด 

12 โครงการจ�างเหมาแม�บ�านทําความสะอาดภายในสํานักงาน อบต.คํา
ครั่ง 

78,000 ตลอดป?งบประมาณ สํานักงานปลัด 

13 โครงการจ�างเหมาบริการผู�ช�วยนายช�างสํารวจกองช�าง 54,000    
(โอนงบประมาณ) 

45,000 กองช�าง 

14 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพการสานตะกร�าแฟนซี หมู�ท่ี 7 25,000 25,000 สํานักงานปลัด 

15 โครงการส�งเสริมอาชีพจักสานจากต�นคล�าตําบลคําครั่งหมู�ท่ี1 30,000 30,000 สํานักงานปลัด 

16 โครงการลดข้ันตอนการลงทะเบียนและจ�ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ คน
พิการ 

5,000 5,000 สํานักงานปลัด 

17 โครงการอบรมการจักสานหวดตําบลคําครั่ง 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

18 โครงการรณรงค การคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะปRญหาสิ่งแวดล�อม 50,000 3,325 สํานักงานปลัด 

19 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 20,000 10,000 สํานักงานปลัด 

รวม 19 โครงการ 10,777,480 10,710,815  
1.5 ยุทธศาสตร
ด!านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล!อมและการท�องเท่ียว มีจํานวน 2 โครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผิดชอบ 
1 โครงการท�องถ่ินปลูกปdาเฉลิมพระเกียรติ”ท�องถ่ิน สร�างปOา รักษ นํ้า” 10,000 1,450 สํานักงานปลัด 

2 โครงการอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 10,000 1,950 สํานักงานปลัด 

 รวม 20,000 3,400  

1.6 ครุภัณฑ
 มีจํานวน  7  รายการ- 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�ายจํานวน ผู!รับผิดชอบ 

1 โตgะสํานักงาน 7,000 6,880 กองคลัง 

2 เครื่องสแกนเนอร  34,000 34,000 สํานักงานปลัด 

3 จัดซ้ือโตgะเหล็กเก็บแฟdมเอกสาร 40 ช�อง 18,000 13,800 สํานักงานปลัด 

4 กล�องวงจรป=ดสํานักงาน 130,000 130,000 สํานักงานปลัด 

5 เครื่องพ�นหมอกควัน 59,000 58,500 สํานักงานปลัด 

6 เครื่องเสยีงห�องประชุม 45,000 44,000 สํานักงานปลัด 

7 ชุดเสียงตามสายลําโพงฮอร น 35,900 33,000 สํานักงานปลัด 

รวม 7 โครงการ 328,900 320,180  

 

 



2.โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ มีจํานวน -   โครงการรายละเอียดดังนี้ 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ�าย

จํานวน 

ผู!รับผิดชอบ 

- - -  - กองช�าง 

รวม - โครงการ    

3. โครงการท่ีไม�ถูกดําเนินการตามแผนดําเนินงาน มีจํานวน  14 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร การพัฒนาท่ี 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
1 โครงการก�อสร�างท�อระบายนํ้าคอนกกรีตพร�อมขยายผิวจราจรซอยแก�งใหญ� บ�านนานวล หมู�ท่ี 9 82,000 กองช�าง 

2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข�าง รพ.สต. หมู�ท่ี 1 300,000 กองช�าง 

3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวาสนา หมู�ท่ี 6 300,000 กองช�าง 

4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนม�วง (ต�อจากพิกัดเดิม) หมู�ท่ี 4 200,000 กองช�าง 

5 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูรพา-หนองสนม หมู�ท่ี 8 300,000 กองช�าง 

6 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน�าบ�านนายสวน สังวาลทอง หมู�ท่ี 2 167,000 กองช�าง 

7 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน�าวัดบ�านดอนชี – ซอยมหาดไทย หมู�ท่ี 10 300,000 กองช�าง 

8 โครงการก�อสร�างฝายนํ้าล�นห�วยวังคําตอนบน หมู�ท่ี 3 300,000 กองช�าง 

9 โครงการวางท�อระบายนํ้าคอนกรตีพร�อมขยายผิวจราจรสายหลังหมู�บ�าน หมู�ท่ี 9 218,000 กองช�าง 

10 โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังซอยหนองคู หมู�ท่ี 2 133,000 กองช�าง 

11 โครงการซ�อมแซมฝายนํ้าล�นวังเก้ิง หมู�ท่ี 5 97,000 กองช�าง 

12 โครงการก�อสร�างระบบนํ้าประปา หมู�ท่ี 5 30,000 กองช�าง 

13 โครงการซ�อมแซมห�วยหินหนีบ ตอนล�าง หมู�ท่ี 5 173,000 กองช�าง 

14 โครงการก�อสร�างระบบนํ้าประปา หมู�ท่ี 7 388,000 กองช�าง 

รวม 2,988,000  

ผลการประเมินระดับความสําเร็จ ในการบรรลุเปdาหมายตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) (เฉพาะในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ.2564/เงินสะสมและการโอนงบประมาณ/เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) ในรอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1. โครงการแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพาะในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป? พ.ศ.2564/เงินสะสมและการโอนงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)มีจํานวนท้ังหมด 62 โครงการ 
สามารถดําเนินการได� จํานวน 34 โครงการ คิดเปCนร�อยละ 54.84 ของโครงการแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) (เฉพาะในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป? พ.ศ.2564/เงินสะสมและการโอน
งบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ท้ังหมด 

1.1 โครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จมี จํานวน 34 โครงการ คิดเปCนร�อยละ54.84 
1.2 โครงการท่ียังไม�ได�ดําเนินการ (จะติดตามครั้งท่ี 2) จํานวน 31โครงการ คิดเปCนร�อยละ 

45.16 
******************************************* 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานป0 2564 ครั้งท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
องค
การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร
 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการต้ังงบประมาณ ดําเนินการจริง  

หมายเหตุ จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1.ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

198 208,247,600 15 3,088,000 1 98,900 
 

2.ด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4 430,000 2 30,000 1 19,990 
 

3.ด�านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนและ
สังคม 

13 4,719,100 *14 3,299,730 11 3,236,390 

*เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ 1
โครงการ 

4.ด�านการพัฒนา
แหล�งน้ํา 

66 317,911,700 - - - - 
 

5.ด�านการเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

28 11,845,080 28 11,845,080 19 1,404,600 
 

6.ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อมและการ
ท�องเท่ียว 

6 208,000 3 30,000 2 3,400 

 

รวม 315 543,361,480 62 18,292,810 34 4,763,280  
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