
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2561 
  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
....................................................................................... 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้ด าเนินการรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ครั้งที่ 1ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2561 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2561 รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และรายงานให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนเมษายน 2561 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 ตาม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
      (นายแสงจันทร์  โพธิ์ค าพก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

ประจ าปีงบประมาณ 256๑ ห้วงที่ ๑ ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.256๑ 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.256๑) 

 
 

  ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์

 
จ านวนโครงการ 

 
ร้อยละ 

โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนา 

โครงการที่ปฏิบัติ 
ได้จริง 

ของโครงการที่ปรากฏใน       
แผนพัฒนาฯ 

ของโครงการใน
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

39 7 3.57 17.95 

2.  การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23 - - - 

3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากร
มนุษย ์

41 4 2.04 9.76 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 0.51 11.11 
5.  การศึกษาและการเรียนรู ้ 16 6 3.06 37.50 
6.  ศาสนาและวัฒนธรรม 17 1 0.51 5.88 
7.  การบริหารจดัการที่ด ี 51 3 1.53 5.88 

รวม 196 22 11.22  
 
หมายเหตุ  - โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  ...11.22.. %  ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ 
 
  จากตารางสรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้างต้น  
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  มีข้อเสนอแนะ  ได้แก่  จากการรวบรวมข้อมูลโดย
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  พบว่า  ใน ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 256๑ จ านวน   23 โครงการ  ยังไม่มี
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สี่
ปี  พ.ศ. 256๑ จ านวน    51   โครงการ มีการด าเนินการแล้วเสร็จเพียง     3   โครงการ  แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  แต่อย่างใด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  จึงมีความเห็นว่า ในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  ในปตี่อๆ  ไป  ควรจะท าการกระจายให้มีการด าเนินการให้ครอบคลุมครบทุกยุทธศาสตร์  เพื่อให้การพัฒนา
ต าบลค าตากลา้  มีการพัฒนาท่ีครบในทุกด้านต่อไปและจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่น
ต าบลค าตากลา้สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนี้. 
 
 

 
สรุปปัญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม 

๑. กระประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมานั้นได้จัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมี
จ านวนมากมากว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในด้านงบประมาณ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ได้ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องใช้
งบประมาณสูงจ านวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ 

๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มีบางกลุ่มอาชีพท่ีมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมน้อย  



 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 

1.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาให้คลอบคลุมพ้ืนที่และทั่วถึง อนึ่งการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ , ด าเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้าให้มากข้ึนและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และระหว่าง
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า รวมถึง
การได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการด าเนินการตาม
โครงการต่างๆ ด้วย 

3.  การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการน าเอาข้อมูลที่
ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ มาประกอบการก าหนดหรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความคลอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้จริง 

4. ควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 

 



รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า งบประมาณ 2561 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมาย
เหตุ 

1. 1. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองเหมือดเมี่ยง ม.7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังสองข้างทางข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตากล้า พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 

เงินรายได้ 199,000 

 
 
 
 

 

2.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าบ่อขยะ ม.
8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้างทาง
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ค าตากล้า พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

เงินรายได้ 199,000 

  

3.  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
ฉางบัวพา ม.16 จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 หน้าบ้าน
นายวิไล ชาวศรี  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
56.00 ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 ข้างบ้านนางเกสินี ไข
ไพวัลย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ค าตากล้า 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

เงินรายได้ 150,000 

  

4.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 2 บ้าน
โคกอุดม รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

เงินรายได้ 137,028 

  

5.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 5 บ้าน
ดงน้ าเย็น รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

เงินรายได้ 1,221,512 

  

6.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 12 
บ้านศรีดอกแก้ว รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

เงินรายได้ 90,207 

  

7.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 14 
บ้านแสนสุข รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

 
 

เงินรายได้ 

 
 

216,887 

  



ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

เบิกจ่าย หมาย
เหต ุ

8.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 15 
บ้านนาค า รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

 
 

เงินรายได้ 289,117 

  

9.  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ท่ี 16 
บ้านฉางบัวพา รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอวานรนิวาสก าหนด 

เงินรายได้ 48,330 

  

10  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกอุดม หมู่ 2 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

66,400 
58,750  

11  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง
น้ าเย็น หมู่ 5 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

13,000 
12,500  

12  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผา
ศักดิ์ หมู่ 13 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

11,800 
11,300  

13  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แสนสุข หมู่ 14 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

33,200 
 

32,700 
 

14  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
ค า หมู่ 15 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

10,600 
 

10,600 
 

15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้าน
ห้วยดินด า หมู่ 10 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

500,000 
 

495,000 
 

 

16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสน
สุข หมู่ 14 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

199,000 
 

194,000 
 

1 2. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ค า
ตากล้า  จ านวน  4  แห่ง 

เงินรายได้ 95,500 -  

1 3.การพฒันาด้าน
สาธารณสุขและ
ทรพัยากรมนษุย ์

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ฯ ปี 2561 

เงินรายได้ 40,000 37,770  

2  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เงินรายได้ 80,000   
3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เงินรายได้ 40,000   
4  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินรายได้ 4,407,600 2,157,200  
5  เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินรายได้ 1,430,600 594,400  
6  เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  66,000 33,000  
1 4. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง เงินรายได้      10,000   

2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินรายได้     40,000 12,600  
3  โครงการอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เงินรายได้     20,000   
1 5 .การพัฒนาด้าน

การศกึษาและการ
เรียนรู ้

ค่าวัสดุค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
เงินรายได้ 15,000 

  

2  ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินรายได้    40,000 15,000  
3  โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารการศกึษา เงินรายได้  660,000 325,200  
4  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เงินรายได้    25,000 11,241  



 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

เบิกจ่าย หมาย
เหต ุ

5  ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เงินรายได้    30,000   
6  เงินอดุหนนุอาหารกลางวัน เงินรายได้ 2,380,000 1,128,000  
7  ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) เงินรายได้ 1,445,600 585,545.60  
8  ค่าใช้จ่ายส าหรับศนูย์ อปพร.ต าบลค าตากล้า  เงินรายได้    50,000   
9  โครงการฝึกอบรม อปพร.ต าบลค าตากล้า  เงินรายได้    50,000 39,800  
1 6 .การพัฒนาด้าน

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ 

   

  เงินรายได้ 
 100,000 

 
 

 

80,000 
 

2  อุดหนนุท้องถิ่นอืน่ ส าหรับจดัตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ อบต.ระดบัอ าเภอ 

 

เงินรายได้ 30,000 
 

  

 7 .การพัฒนาด้าน
บรหิารจดัการทีด่ ี

ส่วนส านกังานปลดั     

1  เพื่อจัดซื้อจอรบัภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า  เงินรายได้ 9,000   
2  เพื่อจัดซื้อเครือ่งมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ฯ เงินรายได้ 24,000   
3  เพื่อจัดซื้อชดุซ้อมดบัเพลิง 3 ชุด เงินรายได้    26,700 26,700  
4  ค่าจัดซื้อพดัลมอตุสาหกรรม 4 เครื่อง เงินรายได้ 10,400   

 
 7 .การพัฒนาด้าน

บรหิารจดัการทีด่ ี
กองคลัง     

1  เพื่อจัดซื้อตู้เกบ็เอกสาร 3 ลิ้นชัก 2 หลัง เงินรายได้ 9,000 7,800  
2  เพื่อจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ หรือมู่ลี่บังแสง เงินรายได้ 54,000   
 7 .การพัฒนาด้าน

บรหิารจดัการทีด่ ี
กองการศกึษา     

1  เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3 เครื่อง เงินรายได้ 48,000   
2  เพื่อจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม เงินรายได้ 60,000   
3  เพือ่จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ัง/แขวน มี

ระบบฟอกอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู 
เงินรายได้ 51,200 -  

4  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะอาหารส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 
ชุด 

เงินรายได้ 64,000   

 7 .การพัฒนาด้าน
บรหิารจดัการทีด่ ี

กองช่าง     

1  เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บของ จ านวน 1 หลัง เงินรายได้ 10,000   
2  เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง เงินรายได้ 16,000   
3  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน เงินรายได้ 5,200   
4  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เงินรายได้ 50,000   
5  เพื่อจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน เงินรายได้ 59,000 40,000  
6  เพื่อจัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 5 น้ิว เงินรายได้ 5,500   
7  เพื่อจัดซ้ือเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 8 น้ิว เงินรายได้ 6,000   
8  เพื่อจัดซ้ือสว่านไฟฟ้าเจาะกระแทก 3 ระดับ เงินรายได้ 6,600   
9  เพื่อจัดซ้ือสว่านไฟฟ้าเล็ก (เจาะธรรมดา) เงินรายได้ 1,900   
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