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ประกาศ อบต.บ้านผึ้ง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3)  “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว             
และตอ้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านผึ้ง จึ งขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.บ้านผึ้ง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านผึ้ง 
      " การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านผึ้ง 
     ๑. พัฒนาด้านการคมนาคม ถนน และงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก 
     2. พัฒนาด้านแหล่งน้ าภายในต าบลให้มีคุณภาพ และสามารถเป็นแหล่งน้ าในการใช้เพ่ือการเกษตร 
     3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
     5. พัฒนาด้านสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     7. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้เป็นต าบลแห่งสุขภาวะที่ดี 
     8. พัฒนาการเมือง และการบริหารสู่ต าบลแห่งธรรมมาภิบาล 
     9. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านผึ้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 
     2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
     5. การพัฒนาด้านสังคม 

 6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
 9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ง. การวางแผน 
     อบต.บ้านผึ้ง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป 
      อบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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อบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 80 15,111,600.00 86 10,768,200.00 207 215,491,800.00 71 49,850,000.00 44 30,000,000.00 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 19 4,931,900.00 21 12,122,000.00 54 100,858,500.00 28 42,934,800.00 21 55,650,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

33 6,737,010.00 37 6,994,900.00 51 25,495,600.00 34 11,655,300.00 35 11,431,300.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 2 80,000.00 3 130,000.00 3 130,000.00 3 130,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม 10 2,310,000.00 12 1,560,000.00 18 2,866,000.00 16 1,770,000.00 15 1,470,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

1 300,000.00 1 300,000.00 2 550,000.00 2 350,000.00 2 250,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 1,267,000.00 11 1,357,000.00 12 1,516,400.00 11 1,385,000.00 11 1,385,000.00 
การพัฒนาการเมือง และ
การบริหาร 

11 22,735,200.00 12 22,765,200.00 19 28,663,000.00 14 27,520,000.00 14 27,520,000.00 

การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 50,000.00 0 0.00 6 305,000.00 5 240,000.00 5 240,000.00 

รวม 166 53,472,710.00 182 55,947,300.00 372 375,876,300.00 184 135,835,100.00 150 128,076,300.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
        ผู้บริหารอบต.บ้านผึ้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 129 โครงการ งบประมาณ 47,782,652 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
 

1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 53 7,291,400.00 
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 16 459,100.00 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 10,250,200.00 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 
5. การพัฒนาด้านสังคม 12 1,144,600.00 
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 1,021,352.00 
8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 16 27,596,000.00 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 0 

รวม 129 47,782,652.00 
 
 

             
 

แผนภูมิที่ 1 จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิที่ 2 จ านวนงบประมาณโครงการที่อนุมัติด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง มีดังนี้ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

1. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ผึ้ง หมู่ 1 พิกัด N 
17.3274 E 
104.6378 

0.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
758.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน 2 จุด 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

2. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน
ผึ้ง ช่วงที่ 1 พิกัด N 
17.32012 E 
104.63248 หมู่ 1 

100,000.00 กว้าง 5 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.
ม. 

 

3. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
ผึ้ง หมู่ 2 สายที่ 1 พิกัด 
N 17.3268 E 
104.6627 สายที่ 2 
พิกัด N 17.3243 E 
104.6199 

0.00 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร สายที่ 
2 กว้าง 4.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว
รวม 530.00 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 2 จุด 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

4. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 
2 พิกัด N17.30934 
E104.61854 

200,000.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

0.40*1.00 เมตร จ านวน 
3 จุด 

5. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
วังกระแส หมู่ 3 พิกัด N 
17.27776 E 
104.6158 

0.00 กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.20 เมตร ยาว 620.00 
เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

6. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน
วังกระแส หมู่ 4 พิกัด 
N17.29262 
E104.62043 

100,000.00 วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 61.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 246.00 ตาราง
เมตร 

 

7. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน พิกัด N 
17.32114 E 
104.63346 หมู่ 1 

101,000.00 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 26 
เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.30 - 
0.35 เมตร 

 

8. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน
นาโพธิ์ หมู่ 5 สายที่ 1 
ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.33942 
E104.59695 สายที่ 2 
ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.34182 
E104.60186 

201,000.00 สายที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 47.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร สาย
ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 47.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
475.00 ตารางเมตร 

 

9. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านา
โพธิ์ หมู่ 5 พิกัด 
N17.64182 
E104.60187 

100,000.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
42.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร หรือื้น
ที่ไม่น้อยกว่า 170.00 
ตรม. 

 

10. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 
1 บ้านนามน หมู่ที่ 6 
พิกัด N17.35073 
E104.60943 

141,900.00 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00 ? 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร 

 

11. การพัฒนา โครงการซ่อมแซมถนน 0.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว จ่ายขาด
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

ด้านการ
คมนาคม 

ลูกรังเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ 
6 และบ้านหนองปลาดุก 
หมู่ที่ 18 พิกัด 
N17.3768 
E104.5811 

1,500.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร 

เงินสะสม 

12. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 
7 พิกัด เริ่มN17.4093 
E104.5961 สิ้นสุด
N17.4081 
E104.6005 

0.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

13. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 
7 พิกัด เริ่มN17.4096 
E104.5868 สิ้นสุด
N17.4102 
E104.5868 

0.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
75.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
300.00 ตร.ม 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

14. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ที่ 1 พิกัด N17.41838 
E104.59468 สายที่ 2 
พิกัด N17.41201 
E104.59833 พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด บ้านดง
สว่าง หมู่ที่ 7 

200,000.00 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 620.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร สายที่ 2 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

 

15. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้ า จาก
สามแยกป่าช้า - บ้านนาง
สุดา มาดร หมู่ ๗ 

0.00 กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕0 
เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

16. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล. ช่วง
ที่ 1 บ้านเทพพนม หมู่ที่ 
8 พิกัด N17.35672 
E104.62064 

263,000.00 ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 93.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 651.00 ตาราง
เมตร 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

17. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
เทพพนม หมู่ที่ 8 
N17.3735 
E104.61807 

100,000.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

 

18. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมวางท่อ คสล. บ้าน
ดอนม่วง หมู่ที่ 9 พิกัด 
N17.37158 
E104.64286 

100,000.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 1.00X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

 

19. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนม่วง หมู่ 9 พิกัด 
N17.37927 
E104.63778 ช่วงที่ 1 

200,000.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
83.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 334.00 
ตรม. 

 

20. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 
1 บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10 
พิกัด N17.36128 
E104.60291 

141,900.00 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 280.00 ตาราง
เมตร 

 

21. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 
10 สายที่ 1 พิกัด 
N17.3852 
E104.5959 สายที่ 2 
พิกัด N17.3853 
E104.5918 

0.00 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พิกัด N17.3852 
E104.5959 สายที่ 2 
กว้าง 4 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร ความยาวรวม 
620.00 เมตร พิกัด 
N17.3853 E104.5918 

จ่ายขาเงิน
สะสม 

22. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
สุขเจริญ หมู่ที่ 10 พิกัด 
N17.36662 
E104.59794 

52,800.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 3 จุด 

 

23. การพัฒนา
ด้านการ

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 

0.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
124.00 เมตร หนา 0.15 

จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

คมนาคม หมู่ 11 พิกัด N 
17.421228 E 
104.563057 

เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
620 ตร.ม. 

24. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
นาโพธิ์ หมู่ที่ 12 
N17.37077 
E104.56706 

100,000.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

 

25. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายที่ 1 ช่วงที่ 1 
พิกัด N17.34282 
E104.59210 สายที่ 2 
ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.34912 
E104.58878 บ้านนา
โพธิ์ หมู่ที่ 12 

200,000.00 สายที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร สาย
ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 41.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 ? 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 334.00 

 

26. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 1 บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 13 พิกัด 
N17.32256 
E104.63733 

100,000.00 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 31.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00 ? 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
167.50 ตารางเมตร 

 

27. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านผึ้ง หมู่ที่ 15 
พิกัด N17.3079 
E104.6412 

0.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

28. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ผึ้ง หมู่ 15 
N17.30829 
E104.64906 

100,000.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

 

29. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านวังกระแส หมู่ที่ 
16 พิกัด N17.2873 
E104.6069 

0.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

30. การพัฒนา
ด้านการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ที่ 1 N17.29513 

300,000.00 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร สูงโดย
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

คมนาคม E104.62824 สายที่ 2 
N17.29020 
E104.61798 บ้านวัง
กระแส หมู่ที่ 16 

เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.Ø 0.40X1.00 
เมตร จ านวน 5 จุด สายที่ 
2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
165.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.Ø 0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด 

31. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 
17 พิกัด N17.3374 
E104.5968 

0.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
246.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,230.00 ตร.ม. 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

32. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง (พ้ืนที่
เป็นร่องน้ าเก่า) เส้น กุดขี้
เห็น จากนานายเทวฤทธิ์ 
มณีกรรณ์ ? นานายเพิ่ม 
หมู่ 17 พิกัด 
N17.33836 
E104.60022 

200,000.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 
788.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ยน 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40*1.00 จ านวน 3 จุด 

 

33. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา 
หมู่ 18 พิกัด 
N17.40603 
E104.61499 

150,000.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

 

34. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างทางน้ า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสุขเจริญ - บ้าน
น้อยนาค า หมู่ที่ 10 ? 
19 พิกัด N17.3901 
E104.5766 

0.00 1 แห่ง จ่ายขาด
เงินสะสม 

35. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ 
1 ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.39372 
E104.55564 สายที่ 2 
ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.38149 
E104.56156 พร้อม

300,000.00 สายที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร สาย
ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 41.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 ? 

 



41 
 

41 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00 ? 0.50 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
502.00 ตารางเมตร 

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 502.00 

36. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ที่ 20 พิกัด 
N17.4211 
E104.5842 

0.00 ขนาด 1.80x1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 
ช่อง ท ามุม 30 องศา 

จ่ายขาด 

37. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนน คสล. เส้น
บ้านนายบุตรดี ? บ้าน
นายสินฐ์ จักรทุม หมู่ 20 
ช่วงที่ 1 บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ที่ 20 พิกัด 
N17.41295 
E104.57764 

300,000.00 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 183.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมลงท่อ 
คสล. Ø 0.30X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 732.00 ตาราง
เมตร 

 

38. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ที่ 21 พิกัด 
N17.43161 
E104.55643 

481,800.00 ขนาด 1.80X1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 
ช่อง พร้อมถนนลูกรังหลัง
บล็อก ยาว 50.00 เมตร 

 

39. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 
1 บ้านหนองปลาดุก หมู่
ที่ 21 พิกัด 
N17.42272 
E104.55899 

300,000.00 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00 ? 0.50 เมตร 
พร้อมลงท่อ คสล. Ø 
0.30X1.00 เมตร จ านวน 
2 จุด หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
504.00 ตารางเมตร 

 

40. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ 
1 ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.40712 
E104.61010 สายที่ 2 
ช่วงที่ 1 พิกัด 
N17.41609 
E104.60431 พร้อม

200,000.00 สายที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร สาย
ที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 41.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 ? 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00 ? 0.50 เมตร 
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่
ที่ 23 

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 334.00 

41. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด บ้านวังกระแส 
หมู่ 4 พิกัด 
N17.42138 
E104.56424 

100,000.00 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
190 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 1.00*1.00*1.50 
เมตร 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

42. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน จากบ้าน
นายจ ารัส อ้วนจี - บ้าน
นางสังวาล ค าเติม หมู่ 6 

158,000.00 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 40 
เมตร 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

43. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

100,000.00 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
160 เมตร 

 

44. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้
ดินระบบปิด หมู่ 10 
พิกัด N17.364769 E 
104.59812 

100,000.00 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
190.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 1.00*1.00*1.50 
เมตร จ านวน 19 บ่อ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

45. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้าน
นายเพชร - บ้านนายโส 
หมู่ 11 พิกัด 
N17.42138 
E104.56124 

200,000.00 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร 

 

46. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
แบบธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด หมู่ 14 พิกัด 
N17.42138 
E104.56424 

200,000.00 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
370 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด1.00*1.00*1.5 
เมตร 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

47. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 
เส้นบ้านนายชมณี บรรพ

200,000.00 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 53 
เมตร 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

บุตร - บ้านนายค า หา
พิมพ์ หมู่ 15 พิกัด 
N17.31610 
E104.56424 

48. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่ 21 

0.00 กว้าง 5 เมตร บาว 900 
เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

49. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน คสล.ช่วงที่ 
1 บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
22 พิกัด N17.42281 
E104.56583 

300,000.00 กว้าง 5 เมตร ยาว 148 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

 

50. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก
ถนนคอนกรีตหน้าวัด หมู่ 
22 

0.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 
เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

51. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองเดิ่น
พัฒนา หมู่ที่ 23 

0.00 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร 
สูงโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ความยาวรวม 620.00 
เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

52. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,200,000.00 10 โครงการ  

53. การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดงสว่าง ม.7 

0.00 กว้าง 4 เมตร ยาว 203 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

54. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้านหมู่ 3 

405,300.00 จ านวน 1 แห่ง  

55. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวา หมู่ 8 

53,800.00 จ านวน 1 แห่ง  

56. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านนามน หมู่ 6 พิกัด 
lat 17.36716 lomg 
104.55707 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

57. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านเทพพนม หมู่ 14 
lat 17.34313 lomg 
104.61235 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

58. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 
23 lat 17.41367 
lomg 104.61519 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

59. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านผึ้ง หมู่ 13 lat 
17.335073 lomg 
104.649376 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

60. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
21 lat 17.422433 
lomg 104.552327 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

61. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 
18 lat 17.404576 
lomg 104.549917 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

62. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกล าห้วยหนองบัว 
บ้านผึ้ง หมู่ 13 lat 
17.33339 long 
104.65171 

0.00 ขนาดปากบน กว้าง10.00 
เมตร ยาว 1,010.00 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

63. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกล าห้วยเค บ้าน
หนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 
lat 17.41367 long 
104.61519 

0.00 ขนาดปากบน กว้าง 15.00 
เมตร ยาว 816.00 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

64. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกล าห้วยกุดนาใต้ 
บ้านผึ้ง หมู่ 2 lat 
17.31306 long 
104.62367 

0.00 ขนาดปากบน กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

65. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกล าห้วยหนอง
เปือย และก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า คสล. บ้านผึ้ง 
หมู่ 15 lat 17.30578 

0.00 ขนาดปากบน กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 430.00 เมตร 
พร้อมขุดลอกหนองเปือย 
ขนาดพ่ืนที่ไม้น้อยกว่า 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

long 104.63666 1,400.00 ตารางเมตร ลึก
โดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง และก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า คสล 

66. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกล าห้วยนายลุน 
บ้านวังกระแส หมู่ 3 lat 
17.27471 long 
104.58819 

0.00 ขนาดปากบน กว้าง10.00 
เมตร ยาว 1,010.00 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

67. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ตอนที่1) หมู่ 19 บ้าน
น้อยนาค า 

0.00 หลังฝายกว้าง 5.90 เมตร อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

68. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(ตอนที่2) หมู่ 19 บ้าน
น้อยนาค า 

0.00 หลังฝายกว้าง 5.90 เมตร อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

69. การพัฒนา
ด้านแหล่ง
น้ า 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
บ้านผึ้ง หมู่ 2 lat 
17.30786 lomg 
104.62549 

0.00 ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

70. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 4 แห่ง  

71. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

210,000.00 4 แห่ง  

72. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 421 คน  
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

73. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการทักศนศึกษา
นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000.00 421 คน  

74. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
ในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง 

29,800.00 ค่าอาหาร ค่าจัดการเรียน
การสอน 

 

75. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนดงสว่าง
เจริญวิทย์ในโครงการค่าย
ภาษาอาเซียน 

239,000.00 นักเรียนมีความรู้ภาษา
อาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 

76. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 7 แห่ง 

5,412,000.00 จ านวน นักเรียน 1,353 
คน 

 

77. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

200,000.00 1 โครงการ  

78. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมประเพณี
แห่ดาว 

20,000.00 ประชาชนเข้าร่วมหมู่ 10 , 
6 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

79. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นฮี
ตสิบสองคลองสิบสี่ 

275,000.00 23 หมู่บ้าน  

80. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาฆบูชา 

30,000.00 23 หมู่บ้าน  

81. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

40,000.00 1 โครงการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

82. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น ศูนย์ผึ้ง
หลวง 

0.00 1 แห่ง จ่ายขาด
เงินสะสม 

83. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น ศูนย์ อบต. 

424,900.00 จ านวน 1 แห่ง  

84. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น ศูนย์ วัง
กระแส. 

0.00 จ านวน 1 แห่ง จ่ายขาด
เงินสะสม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

85. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น ศูนย์บ้าน
หนองปลาดุก. 

0.00 จ านวน 1 แห่ง จ่ายขาด
เงินสะสม 

86. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ผึ้ง 

239,000.00 จ านวน 7 แห่ง  

87. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนมัธยมใน
เขตต าบลบ้านผึ้ง 

55,000.00 จ านวน 2 แห่ง  

88. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต. 

2,835,500.00 จ านวน 4 แห่ง  

89. การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

110,000.00 2 โครงการ  

90. การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบลบ้านผึ้ง
ร่วมใจก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาในแหล่งน้ า 

20,000.00 จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

91. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้

100,000.00 จ านวน 230 คน  
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ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

พิการและผู้ด้อยโอกาส 
92. การพัฒนา

ด้านสังคม 
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่ยากจน 

330,000.00 เด็กในต าบลบ้านผึ้ง  

93. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

65,000.00 จ านวน 230 คน  

94. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 ประชาชน เยาวชน 200 
คน 

 

95. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสงเสริมอาชีพภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ 

40,000.00 ผู้สูงอายุในต าบลบ้านผึ้ง ไม่ได้
ด าเนินการ 

96. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 เด็ก เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คนและท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
1 ครั้ง 

 

97. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ 

50,000.00 เด็ก เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คน และ
ด าเนินจกรรมส่งเสริม 1 
ครั้ง 

 

98. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนคนดีต าบลบ้านผึ้ง 

135,000.00 เด็กและเยาวชนประชาชน 
ด าเนินจกรรมส่งเสริม 1 
ครั้ง 

 

99. การพัฒนา
ด้านสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 
ในโครงการหมู่บ้าน
สารสนเทศ 

50,000.00 จ านวน 230 คน ไม่ได้
ด าเนินการ 

100. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านผึ้ง 
หมู๋ 1 

124,600.00 จ านวน 1 แห่ง  

101. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

50,000.00 เกษตรในต าบลบ้านผึ้ง  

102. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการ อปท.ต้นแบบ
บริหารจัดการน้ าตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

100,000.00 1 ครั้ง  

103. การพัฒนา
ด้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ

154,952.00 23 หมู่บ้าน  
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

สาธารณสุข สุนัขบ้า 
104. การพัฒนา

ด้าน
สาธารณสุข 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่อง
พ่นหมอกควัน 

115,000.00 23 หมู่บ้าน  

105. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ Big Cleaning 
Day 

30,000.00 1200 คน  

106. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อบรมการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

30,000.00 115 คน  

107. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการผู้ก่อการดี
ป้องกันเด็กจมน้ า 

70,000.00 1 โครงการ  

108. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

30,000.00 ปะชาชนต าบลบ้านผึ้ง  

109. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 23 
หมู่บ้านๆละ 20,000 
บาท 

460,000.00 23 หมู่บ้าน  

110. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

131,400.00 จ านวน 2 รายการ  

111. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

980,000.00 จ านวน 90 คน  

112. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้
ในการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

43,000.00 จ านวน 250 คน ไม่ได้
ด าเนินการ 

113. การพัฒนา
การเมือง 

โครงการด าเนินการตาม
นโยบายและตามหนังสือ

100,000.00 ประชาชน 23 หมู่บ้าน  
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

และการ
บริหาร 

สั่งการของรัฐบาล 

114. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่างๆเช่น
งานรับเสด็จ งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา งาน
กิจกรรมต่างๆ 

70,000.00 23 หมู่บ้าน  

115. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

30,000.00 1 โครงการ  

116. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

26,500.00 23 หมู่บ้าน  

117. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการสร้างส านึกรักถ่ิน
เกิดเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บนฐานคติวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์
พระประมุข 

49,400.00 ประชาชน 100 คน  

118. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการสร้างจิตส านึกใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

50,000.00 จ านวน 1 ครั้ง ไม่ได้
ด าเนินการ 

119. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 

453,500.00 จ านวน 1 ครั้ง  

120. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
เมืองนครพนมในโครงการ
อบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 จนท.ต ารวจ,ฝ่ายปกครอง
,จนท.อบต.บ้านผึ้ง อสจร.
อปพร. จ านวน 90 คน 

 

121. การพัฒนา
การเมือง 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
เมืองนครพนมในโครงการ

50,000.00 จนท.ต ารวจ,ฝ่ายปกครอง
,จนท.อบต.บ้านผึ้ง อสจร.
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

และการ
บริหาร 

อบรมการกวดขันวินัย
จราจร 

อปพร. จ านวน 90 คน 

122. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง 

500,000.00 1 โครงการ  

123. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

เงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็น 

2,000,000.00 จ านวน 23 หมู่บ้าน  

124. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 

17,343,600.00 จ านวน 1,652 คน  

125. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน 

5,760,000.00 389 คน  

126. การพัฒนา
การเมือง 
และการ
บริหาร 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อเอดส์ คนละ 500 
บาทต่อเดือน 

90,000.00 13 คน  

127. การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

0.00 1 โครงการ โอน
งบประมา
ณตั้งจ่าย
โครงการ
อบรม
ผู้ช่วยจิต
อาสาภัย
พิบัติ 

128. การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 1 ครั้ง โอน
งบประมา
ณตั้งจ่าย
โครงการ
อบรม
ผู้ช่วยจิต



53 
 

53 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ 

อาสาภัย
พิบัติ 

129. การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โอน
งบประมา
ณตั้งจา่ย
โครงการ
อบรม
ผู้ช่วยจิต
อาสาภัย
พิบัติ 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
         อบต.บ้านผึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จ านวนเงิน 46,615,352 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 79 โครงการ จ านวนเงิน 42,103,739 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การพัฒนาด้านการคมนาคม 31 6,404,174.82 31 6,404,174.82 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 2 444,633.00 2 444,633.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

15 9,498,690.00 15 9,498,690.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 19,800.00 1 19,800.00 
การพัฒนาด้านสังคม 9 649,050.00 9 649,050.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

    

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 966,042.00 8 966,042.00 
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 13 24,121,349.15 13 24,121,349.15 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

รวม 79 42,103,738.97 79 42,103,738.97 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนโครงการลงนามสัญญาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ 1 

100,000.00 100,000.00 0.00 

2. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านผึ้ง 
หมู่ 2 

200,000.00 199,500.00 500.00 

3. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังกระแส 
หมู่ 4 

100,000.00 100,000.00 0.00 

4. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 1 

101,000.00 98,900.00 2,100.00 

5. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ 5 

201,000.00 200,000.00 1,000.00 

6. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ 5 

100,000.00 100,000.00 0.00 

7. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนามน หมู่ 
6 

141,900.00 141,900.00 0.00 

8. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดง
สว่าง หมู่ 7 

200,000.00 199,500.00 500.00 

9. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเทพพนม 
หมู่ 8 

263,000.00 263,000.00 0.00 

11. การพัฒนาด้านการ โครงการซ่อมแซม 100,000.00 99,500.00 500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

คมนาคม ถนนลูกรัง บ้านดอน
ม่วง หมู่ 9 

12. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนม่วง 
หมู่ 9 

200,000.00 200,000.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุขเจริญ 
หมู่ 10 

141,900.00 141,900.00 0.00 

14. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านสุข
เจริญ หมู่ 10 

52,800.00 52,000.00 800.00 

15. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 12 

100,000.00 99,500.00 500.00 

16. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ 12 

200,000.00 200,000.00 0.00 

17. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ 
13 

100,000.00 100,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านผึ้ง 
หมู่ 15 

100,000.00 99,500.00 500.00 

19. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านวัง
กระแส หมู่ 16 

300,000.00 299,500.00 500.00 

20. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 17 

200,000.00 200,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 18 

150,000.00 150,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

22. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้อยนาค า 
หมู่ 19 

300,000.00 299,500.00 500.00 

23. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 20 

300,000.00 300,000.00 0.00 

24. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 
21 

481,800.00 478,000.00 3,800.00 

25. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 21 

300,000.00 300,000.00 0.00 

26. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเดิ่น
พัฒนา หมู่ 23 

200,000.00 200,000.00 0.00 

27. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบาายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

100,000.00 99,200.00 800.00 

28. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 
11 

200,000.00 198,600.00 1,400.00 

29. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 15 

200,000.00 196,100.00 3,900.00 

30. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม

300,000.00 300,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

เหล็ก บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 22 

31. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
อุดหนุนไฟฟ้า 

1,200,000.00 888,574.82 311,425.18 

32. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาหมู่บ้าน 
บ้านวังกระแส หมู่ 3 

405,300.00 393,533.00 11,767.00 

33. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

ค่าจ้างเหมาก าจัด
วัชพืชและผักตบชวา 
หนองฮ่องควาย บ้าน
เทพพนม หมู่ 8 

53,800.00 51,100.00 2,700.00 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 50,000.00 0.00 

35. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาของ
พนักงานครู ผู้ดูแล
บุคลากรทาง
การศึกษาและอ่ืนๆ 

210,000.00 210,000.00 0.00 

36. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 29,200.00 800.00 

37. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000.00 50,000.00 0.00 

38. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
(อุดหนุนโครงการ
สถานศึกษา) 

239,000.00 199,000.00 40,000.00 

39. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

5,412,000.00 5,365,000.00 47,000.00 

40. การพัฒนาด้าน ค่าจัดงานประเพณี 200,000.00 200,000.00 0.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ลอยกระทง 

41. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณี
แห่ดาว 

20,000.00 20,000.00 0.00 

42. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่ 

275,000.00 40,000.00 235,000.00 

43. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

30,000.00 10,500.00 19,500.00 

44. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ก่อสร้างอาคารคลุม
เครื่องเล่นเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผึ้ง 

424,900.00 416,400.00 8,500.00 

45. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

239,000.00 199,000.00 40,000.00 

46. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียน
มัธยมในเขตต าบล
บ้านผึ้ง 

55,000.00 55,000.00 0.00 

47. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา 

2,835,500.00 2,574,590.00 260,910.00 

48. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

110,000.00 80,000.00 30,000.00 

49. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการต าบลบ้าน
ผึ้งร่วมใจก าจัดวัชพืช
และผักตบชวาใน
แหล่งน้ า 

20,000.00 19,800.00 200.00 

50. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี เด็ก เยาวชน ผููู
สูงอายุ ผู้พิการ และ

100,000.00 97,500.00 2,500.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส 
51. การพัฒนาด้านสังคม ค่าด าเนินโครงการ

อบรมอาชีพ
ประชาชน 

65,000.00 61,400.00 3,600.00 

52. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสร้าง
ความเข้าใจป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000.00 49,530.00 470.00 

53. การพัฒนาด้านสังคม โครงการเยาวชนจิต
อาสาพัฒนาต าบล
บ้านผึ้ง 

50,000.00 38,400.00 11,600.00 

54. การพัฒนาด้านสังคม โครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่น
เยาว์ 

50,000.00 48,100.00 1,900.00 

55. การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนคนดีต าบล
บ้านผึ้ง 

135,000.00 130,200.00 4,800.00 

56. การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านผึ้ง หมู่ 1 

124,600.00 124,000.00 600.00 

57. การพัฒนาด้านสังคม ค่าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

50,000.00 49,920.00 80.00 

58. การพัฒนาด้านสังคม โครงการ อปท.
ต้นแบบ บริหาร
จัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 

59. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

154,952.00 154,952.00 0.00 

60. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

115,000.00 71,000.00 44,000.00 

61. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ Big 
Cleaning Day 

30,000.00 29,190.00 810.00 

62. การพัฒนาด้าน ค่าโครงการฝึกอบรม 30,000.00 28,700.00 1,300.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

สาธารณสุข การก าจัดขยะมูลฝอย 
63. การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
โครงการผู้ก่อการดี 
ป้องกันเด็กจมน้ า 

70,000.00 61,200.00 8,800.00 

64. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

30,000.00 29,600.00 400.00 

65. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

460,000.00 460,000.00 0.00 

66. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

131,400.00 131,400.00 0.00 

67. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างและ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
อบต.บ้านผึ้ง 

980,000.00 972,865.00 7,135.00 

68. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการด าเนินการ
ตามนโยบายและ
หนังสือสั่งการของ
รัฐบาล 

100,000.00 99,375.00 625.00 

69. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
การจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

70,000.00 63,590.00 6,410.00 

70. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 0.00 

71. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการสร้างส านึก
รักถ่ินเกิดเพ่ือพัฒนา
อย่างยั่งยืน บนฐาน
คติวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นพระประมุข 

49,400.00 47,000.00 2,400.00 

72. การพัฒนาการเมือง โครงการกีฬาต้านภัย 453,500.00 453,100.00 400.00 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

และการบริหาร ยาเสพติด 
73. การพัฒนาการเมือง 

และการบริหาร 
อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ใน
โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 49,500.00 500.00 

74. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ใน
โครงการอบรมการ
กวดขันวินัยจราจร 

50,000.00 49,500.00 500.00 

75. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุม 
อบต.บ้านผึ้ง 

500,000.00 500,000.00 0.00 

76. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

ส ารองจ่าย 2,000,000.00 1,568,619.15 431,380.85 

77. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,343,600.0
0 

15,611,000.00 1,732,600.00 

78. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000.00 4,592,800.00 1,167,200.00 

79. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 84,000.00 6,000.00 
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                 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
                   อบต.บ้านผึ้ง เมืองนครพนม จ.นครพนม 

 
 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการคมนาคม 207 215,491,800.00 53 7,291,400.00 31 6,404,174.82 31 6,404,174.82 
2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 54 100,858,500.00 16 459,100.00 2 444,633.00 2 444,633.00 
3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

51 25,495,600.00 20 10,250,200.00 15 9,498,690.00 15 9,498,690.00 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 130,000.00 1 20,000.00 1 19,800.00 1 19,800.00 
5.การพัฒนาด้านสังคม 18 2,866,000.00 12 1,144,600.00 9 649,050.00 9 649,050.00 
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

2 550,000.00 - -     

7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 1,516,400.00 8 1,021,352.00 8 966,042.00 8 966,042.00 
8.การพัฒนาการเมือง และการ
บริหาร 

19 28,663,000.00 16 27,596,000.00 13 24,121,349.15 13 24,121,349.15 

9.การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

6 305,000.00 3 0.00     

รวม 372 375,876,300.00 129 47,782,652.00 79 42,103,738.97 79 42,103,738.97 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
         อบต.บ้านผึ้ง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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                       แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
                              ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

                              รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ โครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวนโครงการที่อนุมัติ (ปีงบประมาณ 2562) 

คก. ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ คก. ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ คก. ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
การพัฒนาด้านการคมนาคม 31 39.24 6,404,174.82 15.21 22 46.81 887,225.18 15.62 53 41.09 7,291,400.00 15.26 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 2 2.53 444,633.00 1.06 14 29.79 14,467.00 0.25 16 12.40 459,100.00 0.96 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

15 18.99 9,498,690.00 22.56 5 10.64 751,510.00 13.23 20 15.50 10,250,200.00 21.45 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 1.27 19,800.00 0.05 0 0.00 200.00 0.00 1 0.78 20,000.00 0.04 
การพัฒนาด้านสังคม 9 11.39 649,050.00 1.54 3 6.38 495,550.00 8.73 12 9.30 1,144,600.00 2.40 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

        -  -  

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 10.13 966,042.00 2.29 0 0.00 55,310.00 0.97 8 6.20 1,021,352.00 2.14 
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

13 16.46 24,121,349.15 57.29 3 6.38 3,474,650.85 61.19 16 12.40 27,596,000.00 57.75 

 การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

        3 2.33 0  

รวม 79 100.00 42,103,738.97 100.00 47 100.00 5,678,913.03 100.00 129 100.00 47,782,652.00 100.00 
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                                                  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563  อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา อบต.บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 1 168,000 168,000  

2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ 3 100,000 100,000  

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนามน หมู่ 6 – บ้าน
หนองปลากดุก หมู่ 18 

302,000 302,000  

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผึ้ง หมู่ 15 100,000 100,000  

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเดิ่น หมู่ 23 100,000 100,000  

6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลากดุก หมู่ 21 100,000 100,000  

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขเจริญ หมู่ 10  100,000 100,000  

8 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 100,000 100,000  

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ 16 80,000 80,000  

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสว่าง หมู่ 7 84,000 84,000  

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 2 100,000 100,000  

12 ก่อสร้างทางน้ าล้น คสล. สายบ้านสุขเจริญ หมู่ 10 304,700 304,700  

13 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 374,700 374,000 700 

14 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 500,000 499,000 1,000 

15 ปรับปรุงถนน คสล.บ้านดงสว่าง หมู่ 7 175,000 174,000 1,0000 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่น ศพด. บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 416,900 416,400 500 

17 ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่น ศพด. ผึ้งหลวง หมู่ 15 418,000 418,000  

18 ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่น ศพด. บ้านวังกระแส หมู่ 4 326,200 326,200  

19 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองปลาดุก หมู่ 20 359,000 359,000  

 รวม 4,207,800 4,204,600 3,200 
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                   ผลการด าเนินงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี 2563 

ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

1 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านนามน หมู่ 6 พิกัด lat 
17.36716 lomg 104.55707 

 
/ - 497,000 - 

2 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านเทพพนม หมู่ 14 lat 17.34313 
lomg 104.61235 

 
/    497,000  - 

3 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 lat 
17.41367 lomg 104.61519 

 
/    497,000  - 

4 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านผึ้ง หมู่ 13 lat 17.335073 
lomg 104.649376 

 
/    497,000  - 

5 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านหนองปลาดุก หมู่ 21 lat 
17.422433 lomg 104.552327 

 
/    497,000  - 

6 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18 lat 
17.404576 lomg 104.549917 

 
/    497,000  - 

7 
ขุดลอกล าห้วยหนองบัว บ้านผึ้ง หมู่ 13 lat 17.33339 
long 104.65171 

 
/    440,800  - 

8 
ขุดลอกล าห้วยเค บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 lat 
17.41367 long 104.61519 

 
/    440,800  - 

9 
ขุดลอกล าห้วยกุดนาใต้ บ้านผึ้ง หมู่ 2 lat 17.31306 long 
104.62367 

 
/  273,000 - 

10 ขุดลอกล าห้วยหนองเปือย และก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล.  /  426,000 - 
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ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
บ้านผึ้ง หมู่ 15 lat 17.30578 long 104.63666 

11 
ขุดลอกล าห้วยนายลุน บ้านวังกระแส หมู่ 3 lat 17.27471 
long 104.58819 

 
/  441,000 - 

12 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ตอนที่1) หมู่ 19 บ้านน้อยนาค า  /  497,000 - 
13 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ตอนที่2) หมู่ 19 บ้านน้อยนาค า  /  497,000 - 

14 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านผึ้ง หมู่ 2 lat 17.30786 lomg 
104.62549 

 
/  497,000 - 

  รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,128,000  
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                    โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ โครงการโอนงบ 
1 โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  40,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 2019 ระบาด  
2 โครงการสงเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ   40,000.00   อยู่ระหว่างสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 2019 ระบาด  
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 โครงการหมู่บ้าน

สารสนเทศ  
50,000.00 กรรมการหมู่บ้านไม่ได้ขอเบิกงบประมาณด าเนินการ  

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
   

43,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 2019 ระบาด  

5 โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอรัปชั่น   

50,000.00 อยู่ระหว่างสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 2019 ระบาด  

6 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย    โอนงบประมาณตั้งจ่ายโครงการอบรมผู้ช่วยจิตอาสาภัย
พิบัติ 

(-50,000) 

7 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่                             
       

 โอนงบประมาณตั้งจ่ายโครงการอบรมผู้ช่วยจิตอาสาภัย
พิบัติ 

(-20,000) 

8 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
        

 โอนงบประมาณตั้งจ่ายโครงการอบรมผู้ช่วยจิตอาสาภัย
พิบัติ 

(-20,000) 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านนามน หมู่ 6 

158,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านเทพพนม หมู่ 14 
 

200,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ โครงการโอนงบ 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 

บ้านวังกระแส  หมู่ 4 
100,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบปิด 
บ้านสุขเจริญ  หมู่ 10 

100,000 พ้ืนที่ด าเนินการไม่เพียงพอ  

13 โครงการอบรมผู้ช่วยจิตอาสาภัยพิบัติ   (+90,0000) 
 รวมงบประมาณ 781,000  90,000 

 
 

 

 

 

 

 


