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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
************************************* 

 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา ๒๕๓ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบ มาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   14  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
  
 

      ดาบต ารวจ   
 

                   ( พิทักษ์   ต่อยอด ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา ๒๕๓ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

 หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 

 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 
 
 
 

 

 



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. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     7. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้เป็นต าบลแห่งสุขภาวะที่ดี 
     8. พัฒนาการเมือง และการบริหารสู่ต าบลแห่งธรรมมาภิบาล 
     9. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
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 



 
การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
        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 
 
 
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 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2563 อบต.บ้านผึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 1 

100,000.00 100,000.00 0.00 

2. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านผึ้ง หมู่ 2 

200,000.00 199,500.00 500.00 

3. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง
กระแส หมู่ 4 

100,000.00 100,000.00 0.00 

4. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 1 

101,000.00 98,900.00 2,100.00 

5. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 5 

201,000.00 200,000.00 1,000.00 

6. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 5 

100,000.00 100,000.00 0.00 

7. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นามน หมู่ 6 

141,900.00 141,900.00 0.00 

8. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงสว่าง หมู่ 7 

200,000.00 199,500.00 500.00 

9. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

263,000.00 263,000.00 0.00 

11. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดอนม่วง หมู่ 9 

100,000.00 99,500.00 500.00 

12. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
ม่วง หมู่ 9 

200,000.00 200,000.00 0.00 

13. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุข

141,900.00 141,900.00 0.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

เจริญ หมู่ 10 
14. การพัฒนาด้านการ

คมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 

52,800.00 52,000.00 800.00 

15. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 

100,000.00 99,500.00 500.00 

16. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 12 

200,000.00 200,000.00 0.00 

17. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 13 

100,000.00 100,000.00 0.00 

18. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านผึ้ง หมู่ 15 

100,000.00 99,500.00 500.00 

19. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวังกระแส หมู่ 16 

300,000.00 299,500.00 500.00 

20. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 

200,000.00 200,000.00 0.00 

21. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18 

150,000.00 150,000.00 0.00 

22. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย
นาค า หมู่ 19 

300,000.00 299,500.00 500.00 

23. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 20 

300,000.00 300,000.00 0.00 

24. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 21 

481,800.00 478,000.00 3,800.00 

25. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 21 

300,000.00 300,000.00 0.00 

26. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 

200,000.00 200,000.00 0.00 

27. การพัฒนาด้านการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 100,000.00 99,200.00 800.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

คมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 8 

28. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 11 

200,000.00 198,600.00 1,400.00 

29. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง 
หมู่ 15 

200,000.00 196,100.00 3,900.00 

30. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 22 

300,000.00 300,000.00 0.00 

31. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนไฟฟ้า 

1,200,000.0
0 

888,574.82 311,425.18 

32. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้าน บ้านวังกระแส หมู่ 3 

405,300.00 393,533.00 11,767.00 

33. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวา หนองฮ่องควาย 
บ้านเทพพนม หมู่ 8 

53,800.00 51,100.00 2,700.00 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 50,000.00 0.00 

35. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในด้าน
การศึกษาของพนักงานครู 
ผู้ดูแลบุคลากรทางการศึกษา
และอ่ืนๆ 

210,000.00 210,000.00 0.00 

36. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 29,200.00 800.00 

37. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 0.00 

38. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(อุดหนุนโครงการสถานศึกษา) 

239,000.00 199,000.00 40,000.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

39. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 5,412,000.0
0 

5,365,000.00 47,000.00 

40. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000.00 200,000.00 0.00 

41. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าจัดงานประเพณีแห่ดาว 20,000.00 20,000.00 0.00 

42. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่ 

275,000.00 40,000.00 235,000.00 

43. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

30,000.00 10,500.00 19,500.00 

44. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่น
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผึ้ง 

424,900.00 416,400.00 8,500.00 

45. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 239,000.00 199,000.00 40,000.00 

46. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนมัธยมในเขต
ต าบลบ้านผึ้ง 

55,000.00 55,000.00 0.00 

47. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริการสถานศึกษา 

2,835,500.0
0 

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 าบลบ้านผึ้งร่วมใจ
ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาใน
แหล่งน้ า 

20,000.00 19,800.00 200.00 

50. การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน 

100,000.00 97,500.00 2,500.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผูููสูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

51. การพัฒนาด้านสังคม ค่าด าเนินโครงการอบรมอาชีพ
ประชาชน 

65,000.00 61,400.00 3,600.00 

52. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมสร้างความ
เข้าใจป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

50,000.00 49,530.00 470.00 

53. การพัฒนาด้านสังคม โครงการเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 38,400.00 11,600.00 

54. การพัฒนาด้านสังคม โครงการนักประชาธิปไตยรุ่น
เยาว์ 

50,000.00 48,100.00 1,900.00 

55. การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่ายเด็กและเยาวชน
คนดีต าบลบ้านผึ้ง 

135,000.00 130,200.00 4,800.00 

56. การพัฒนาด้านสังคม โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านผึ้ง หมู่ 1 

124,600.00 124,000.00 600.00 

57. การพัฒนาด้านสังคม ค่าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

50,000.00 49,920.00 80.00 

58. การพัฒนาด้านสังคม โครงการ อปท.ต้นแบบ 
บริหารจัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 

59. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

154,952.00 154,952.00 0.00 

60. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 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
สาธารณสุข 

ค่าโครงการฝึกอบรมการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

30,000.00 28,700.00 1,300.00 

63. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการผู้ก่อการดี ป้องกัน
เด็กจมน้ า 

70,000.00 61,200.00 8,800.00 

64. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

30,000.00 29,600.00 400.00 

65. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

460,000.00 460,000.00 0.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

66. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

131,400.00 131,400.00 0.00 

67. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านผึ้ง 

980,000.00 972,865.00 7,135.00 

68. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการด าเนินการตาม
นโยบายและหนังสือสั่งการ
ของรัฐบาล 

100,000.00 99,375.00 625.00 

69. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 

70,000.00 63,590.00 6,410.00 

70. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 0.00 

71. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการสร้างส านึกรักถ่ินเกิด
เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐาน
คติวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นพระ
ประมุข 

49,400.00 47,000.00 2,400.00 

72. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 

453,500.00 453,100.00 400.00 

73. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ในโครงการอบรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลบ้านผึ้ง 

50,000.00 49,500.00 500.00 

74. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเมือง
นครพนม ในโครงการอบรม
การกวดขันวินัยจราจร 

50,000.00 49,500.00 500.00 

75. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง 

500,000.00 500,000.00 0.00 

76. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

ส ารองจ่าย 2,000,000.0
0 

1,568,619.15 431,380.85 

77. การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,343,600.
00 

15,611,000.0
0 

1,732,600.00 

78. การพัฒนาการเมือง เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,760,000.0 4,592,800.00 1,167,200.00 



ล าดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

และการบริหาร 0 
79. การพัฒนาการเมือง 

และการบริหาร 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 84,000.00 6,000.00 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563  อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา อบต.บ้านผึ้ง เม่ือวันที่ 
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 – 
บ้านหนองปลากดุก 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 

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 

 

 

 

 



                   ผลการด าเนินงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี 2563 

ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

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 บ้านหนองเดิ่น
พัฒนา 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 บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ 21 lat 17.422433 lomg 
104.552327 

 

/    497,000  - 

6 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้านหนองปลา
ดุก 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 บ้านหนองเดิ่น
พัฒนา 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 และ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า คสล. บ้านผึ้ง 
หมู่ 15 lat 17.30578 long 
104.63666 

 

/  426,000 - 

11 

ขุดลอกล าห้วยนายลุน บ้านวังกระแส 
หมู่ 3 lat 17.27471 long 
104.58819 

 

/  441,000 - 



ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การพัฒนาด้านการคมนาคม  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายใน

ต าบล ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน   
: เพื่อรองรับการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  
 

  
 

   
 

  
 
 
 
 



2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ขุดลอกล าห้วย หนองน้ าสาธารณะต่างๆ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อสาธารณะแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายน้ าล้น ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
         : เพื่อรองรับประชาชนในต าบลซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในการ
ปลูกพืชผลและท าไร่ท านา   
 

   
 

       
 

  
 

  
 
 



3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 จัดการเรียน การสอนในระดับปฐมวัย เตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ส่งเสริมการศึกษา
ระดับประถม มัธยม  ส่งเสริมงานศาสนา ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 
       : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนอนุบาล, อนุบาล และระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเป็น         
อัตลักษ์ของท้องถิ่น 

  
 

  
 

  
 

  
 
 



  4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ บ ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะ

มูลฝอย การรักษาความสะอาดภายในต าบล การตรวจสอบและดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
         : เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 



5. การพัฒนาด้านสังคม 
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/

พัฒนา สถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในต าบล จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพประชาชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งในต าบล 
          : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 
 

  

  

  

  
 
 



6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
        :เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและการค้าขายในต าบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรับคณะ
ศึกษาดูงานเพ่ือดูวิถีชีวิต การก่อสร้างถนนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

  
 

  
 

 
 
 



7. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

       :เพ่ือส่งเสริมและดูแลในเรื่องของสุขภาพ และสุขภาวะของคนในต าบลให้มีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 

  
 

  

 
 
 
 



8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภายในต าบล มุ่งพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

   
 

   
 

   
 

  
 



9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

     
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 

 


