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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย              
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า                 
สามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5)  องค์การ
บริหารส่ วนต าบลบ้ านผึ้ ง  จึ งขอประกาศผลการติดตามและป ระเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น                      
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
  
 

                            
 

           ( นายสมบูรณ์   นาคะอินทร์ ) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 



 

ค ำน ำ 
  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้  “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการและให้ “การประเมินผล”  เป็นเครื่องมือในการการประเมินตนเอง โดยน าผลจาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการด าเนินการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด   

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2548  ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม โดยระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559           
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยมีการประเมิน              
ในประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้   เพ่ือน าไปสู่กระบวนการท างานที่โปร่งใส
และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงาน           
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน              
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ในรอบปีงบประมาณ 2564              
จะเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาต าบลบ้านผึ้งต่อไป 
 
  
 

                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
                                                  พฤศจิกายน 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้(ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น) (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถ
ก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้งหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งตรวจสอบ           
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา            
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด า เนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก(ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
บ้านผึ้ง 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุ ขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้งให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น    มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ(ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลบ้านผึ้งหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  

 3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้        
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ(ผู้บริหาร
ท้องถิ่น)เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที ่   
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็
ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่ง
จะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุ ป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไป
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผึ้งอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
(ผู้บริหารท้องถิ่น)ภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ผึ้ง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่ นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได ้
  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการข อง
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ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ สามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและ
ตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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แบบติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แบบรำยงำนและค ำอธิบำย 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

แบบประเมินผล 
(Input) 

แบบติดตามผล 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบรายงาน 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์
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แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง   แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ผึ้ง โดยจะท าการประเมินและรายงานหลังจากจัดท าและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   
 
 

แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อ าเภอ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง มีกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
ที่วางไว้โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  
  กลยุทธ์ 
   1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  
   2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในต าบล 
   3. ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
   4. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ต าบล 
 : เพ่ือรองรับการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
  กลยุทธ์ 
   1. ขุดลอกล าห้วย หนองน้ าสาธารณะต่างๆ 
   2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
   3. ขุดบ่อสาธารณะแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
   4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายน้ าล้น 
   5.ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
   6. ก่อสร้างสถานีสูบน้ า 
   7.ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
         : เพ่ือรองรับประชาชนในต าบลซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องใช้น้ าเพ่ือ

การเกษตรในการปลูกพืชผลและท าไร่ท านา   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  กลยุทธ์ 

   1. จัดการเรียน การสอนในระดับปฐมวัย 
2. เตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 
3. ส่งเสริมการศึกษาระดับประถม มัธยม 
4. ส่งเสริมงานศาสนา 
5. ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 
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       : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนอนุบาล,อนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 

   1. การอนุรักษ์ บ ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การปลูกต้นไม้ 
3. การก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 

4. การรักษาความสะอาดภายในต าบล 
5. การตรวจสอบและดูแลพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

         : เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  กลยุทธ์ 
   1. การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ 
   2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในต าบล 
   3. จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพประชาชน 
   4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งในต าบล 
          : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ เพ่ือสร้างสังคมที่เข้มแข็ง   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพในต าบล 
   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต าบล 
   3. ก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   4. ก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
        :เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและการค้าขายในต าบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรับ

คณะศึกษาดูงานเพ่ือดูวิถีชีวิต การก่อสร้างถนนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ 
   1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
      :เพ่ือส่งเสริมและดูแลในเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะของคนในต าบลให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภายใน

ต าบล 
   2. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 
   1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2. ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ประกาศ อบต.บ้านผึ ง 
เรื่อง การรายงานผลการด้าเนินงานนนรอบปงงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
 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             
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านผึ้ง จึ งขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.บ้านผึ้ง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านผึ ง 
      " การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านผึ ง 
     ๑. พัฒนาด้านการคมนาคม ถนน และงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก 
     2. พัฒนาด้านแหล่งน้ าภายในต าบลให้มีคุณภาพ และสามารถเป็นแหล่งน้ าในการใช้เพื่อการเกษตร 
     3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
     5. พัฒนาด้านสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     7. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้เป็นต าบลแห่งสุขภาวะที่ดี 
     8. พัฒนาการเมือง และการบริหารสู่ต าบลแห่งธรรมมาภิบาล 
     9. พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 



15 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.บ้านผึ ง ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 
ยุทธศาสตร์ ดังนี  
     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.บ้านผ้ึง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
 ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป
      อบต.บ้านผ้ึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

การพัฒนาด้านการคมนาคม 80 15,111,600 85 10,668,200 190 209,748,900 98 57,246,100 63 37,135,900
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 19 4,931,900 21 12,122,000 53 100,558,500 28 42,934,800 22 55,750,000
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

33 6,737,010 36 6,791,500 39 24,976,500 41 15,538,200 49 27,458,780

การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1 30,000 2 80,000 3 130,000 3 130,000 5 280,000
การพัฒนาด้านสังคม 10 2,310,000 12 1,560,000 18 2,866,000 22 3,011,900 23 2,580,000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

1 300,000 1 300,000 2 550,000 3 479,600 2 250,000

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 1,267,000 11 1,357,000 10 1,381,400 13 1,455,000 15 1,495,000

การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 11 22,735,200 12 22,765,200 19 28,663,000 14 29,682,000 14 29,683,000

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 50,000 0 0 6 305,000 6 340,000 9 440,000
รวม 166 53,472,710 180 55,643,900 340 369,179,300 228 150,817,600 202 155,072,680

2565
ยุทธศาสตร์

2561 2562 2563 2564

16
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   จ. การจัดท างบประมาณ
ผู้บริหารอบต.บ้านผ้ึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 98 โครงการ งบประมาณ  44564400  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

การพัฒนาด้านการคมนาคม 29 7,077,300.00
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - -
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 29 5,115,000.00
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 2 60,000.00
การพัฒนาด้านสังคม 15 1,791,900.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 1 129,600.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 310,000.00
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 12 29,890,600.00
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 190,000.00

รวม 98 44,564,400.00

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผ้ึง มีดังน้ี

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

1
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ดอนม่วง หมู่ 9

300,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ให้เพียงพอ

จ านวน 1 แห่ง

2
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 12 สายท่ี 1 
N17.34357 
E104.50267 สาย
ท่ี2 พิกัด 
N17.34924 
E104.58775

300,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 62.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
248.00 ตารางเมตร 
สายท่ี 2 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 59.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 236.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

3
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนามน หมู่ 6 
พิกัด N17.352899
 E104.608707

147,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

4
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1
 พิกัด N17.32208 
E104.63365

299,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.00 - 0.50 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

5
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 
15 พิกัด 
N17.31493 
E104.63248

100,400

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
41.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.00 - 0.50 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
164.00 ตารางเมตร

6
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านสุขเจริญ 
หมู่ท่ี 10 สายท่ี 1 
พิกัด N17.36128 
E104.60291 สาย
ท่ี2 พิกัด 
N17.36420 
E104.60081

299,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 27.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร สายท่ี
 2 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 93.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างล่ะ 0.00 - 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 480.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

7
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านน้อยนาค า
 หมู่ท่ี 19 พิกัด 
N17.38558 
E104.56042

147,500

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 4 จุด

8
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนามน หมู่
ท่ี 6 พิกัด 
N17.349532 
E104.610016

147,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรให้กับประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.60 เมตร

9
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2
 พิกัด N17.31551 
E 104.62045

299,500

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 505.00 
เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.40 
เมตร สายท่ี 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
505.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อคสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 4 จุด พร้อมป้าย
โครงการจ านวน

10
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนามน หมู่
ท่ี 6 พิกัด 
N17.349532 
E104.610016

157,500

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะวกใน
การสัญจรให้้แก่ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.60 เมตร
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

11
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านวังกระแส 
หมู่ท่ี 3 พิกัด 
N17.29379 
E104.63946

299,500

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

12
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ท่ี 23

300,100

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,070.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 4 จุด พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

13
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม
รอบศาลาประชาคม
หมู่บ้าน บ้านผ้ึง หมู่ 
13

279,200

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือสร้างร้ัวรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

จ านวน 1 โครงการ

14
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการติดต้ังป้าย
บอกช่ือหมู่บ้าน

266,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือจัดท าป้ายหมู่บ้านให้
ชัดเจน

จ านวน 46 ป้าย

15
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านน้อย
นาค า หมู่ท่ี 19 พิกัด
 N17.37319 
E104.57037

161,200

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร สูงโดย
เฉล่ีย 0.20 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.Ø 
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

16
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บ้านวังกระแส
 หมู่ท่ี 4 พิกัด 
N17.29436 
E104.62279

300,200

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 101.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
408.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 52.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 208.00

17
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บ้านวังกระแส
 หมู่ท่ี 16 พิกัด 
N17.290477 
E104.621575

86,900

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
51.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 240.00 
ตารางเมตร

18
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ท่ี 11 พิกัด 
N17.422796 
E104.565728

300,800

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 680.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
 คสล.Ø 0.40X1.00 
เมตร จ านวน 1 จุดและ
ป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

19
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ท่ี 18 พิกัด 
N17.42204 
E104.55910

299,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 500.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

20
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ท่ี 20 พิกัด 
N17.41175 
E104.57651

299,700

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

พ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

โช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 112.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
448.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

21
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ท่ี 21 พิกัด 
N14.42350 
E104.56443

300,400

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
178.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 712.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

22
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. บ้านหนองปลา
ดุก หมู่ท่ี 22 พิกัด 
N17.42397 
E104.56645

300,400

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
139.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อยกว่า 
695.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

23
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. บ้าน
เทพพนม หมู่ท่ี 14 
พิกัด N17.34745 
E104.62052

199,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
74.00 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย0.40 - 0.50 เมตร

24
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. บ้าน
นาโพธ์ิ หมู่ท่ี 17 
พิกัด N17.337663
 E104.596621

298,800

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
65.00 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 0.30 - 0.35 
เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

25
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. บ้าน
ผ้ึง หมู่ท่ี 15 พิกัด 
N17.31584 
E104.63151

199,900

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
44.00 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 0.30 - 0.35 
เมตร

26
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. บ้าน
วังกระแส หมู่ท่ี 16 
พิกัด N17.289718
 E104.621534

213,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึกโดย
เฉล่ีย 0.40 - 0.50 
เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

27
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
สุขเจริญ หมู่ 10

100,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในครัวเรือนเพียงพอ

1 โครงการ

28
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสว่าง หมู่ 7

328,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชน

1 เส้น

29
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสว่าง หมู่ 7

345,300

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะะดวก
ให้ประชาชน

1 สาย

30

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม
นันทนาการและพัฒนาการ
ให้เด็กเล็ก

4 แห่ง

31

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

160,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

4 แห่ง

32

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ

421 คน
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

33

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการทักศนศึกษา
นอกสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เด็กเล็กได้ศึกษานอกสถานท่ี 421 คน

34

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,130,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ส าหรับ
 ศพด. ในสังกัด อบต.บ้าน
ผ้ึง

ค่าอาหาร ค่าจัดการ
เรียนการสอน

35

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการท่ีอ่าน
หนังสือท้องถ่ินรักการ
อ่าน

15,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในต าบล
บ้านผ้ึงรักการอ่าน

1 โครงการ

36

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโครงการดง
สว่างเจริญวิทย์ใน
โครงการซ่อมศิษย์ 
สอนรัก

20,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือช่วยซ่อมเสริมนักเรียน
ท่ีมีปัญหาเรียนรู้เพ่ิมเติมใน
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย

นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 30

37

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนนามนวิทยาคาร
 ในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพทาสี

36,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจ
ในต าบลบ้านผ้ึง มีทักษะ
และได้รับประสบการณ์
เก่ียวกับทักษะช่างปู
กระเบ้ือง

นักเรียนในโรงเรียนและ
ผู้สนใจ

38

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วงในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพช่างปู
กระเบ้ือง

20,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนและผู้ท่ี
สนใจ มีประสบการ
เก่ียวกับอาชีพช่างปู
กระเบ้ือง

นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ



27

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

39

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญ ในโครงการ
ฝึกทักษะช่างปู
กระเบ้ือง

30,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือฝึกอาชีพให้กับ
นักเรียนและประชาชน
ผู้สนใจ

นักเรียนและผู้สนใจ 62
 คน

40

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ปีใหม่ไทย

100,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือสืบสานงานประเพณี
ประชาชนเข้าร่วม 23 
หมู่บ้าน

41

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึง ในโครงการฝึก
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า
เบ้ืองต้น

36,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจ
ในต าบลบ้านผ้ึงมีทักษะ
และได้รับประสบการณ์
เก่ียวกับทักษะช่างไฟฟ้า
เบ้ืองต้น

นักเรียนในโรงเรียนและ
ผู้สนใจ

42

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึงวิทยาคม ใน
โครงการสานใยรัก
ครอบครัว

30,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่นักเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้านผ้ึง
วิทยาคม

43

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคมใน
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

30,300

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสอบo-net 
ของนักเรียนป.6 ม.3 และ
 ม.6

1 โครงการ

44

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือสืบสานประเพณี 1 โครงการ



28

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

45

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

100,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

1 โครงการ

46

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่ดาว

20,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญแห่ดาว

ประชาชนเข้าร่วมหมู่ 10
 , 6

47

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา วัน
มาฆบูชา

15,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือใช้ในการจัดงานวัน
ส าคัญทางศาสนา

23 หมู่บ้าน

48

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

40,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือสืบสนและอนุรักษืภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

1 โครงการ

49

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
เมืองนครพนมใน
จัดการงานวันรวมชน
เผ่า

30,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่าในอ าเภอ
เมืองนครพนม

จ านวน 1 โครงการ

50

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
เมืองนครพนม ในการ
จัดท าเรือไฟประเพณี
ไหลเรือไฟ

80,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือให้ชุมชนเล็งเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี

1 โครงการ



29

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

51

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนาวิ
สาขบูชา

15,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

1 โครงการ

52

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา (ตามฮี
ตสิบสองครองสิบส่ี)

40,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

1 โครงการ

53

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญ
ผะเหวด(ตามฮีตสิบ
สองครองสิบส่ี)

0

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน

1 โครงการ

54

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ้ึง
หลวง หมู่ท่ี 15 พิกัด
 N17.318255 
E104.633880

109,200

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สส าหรับใช้
ในการประกอบกิจกรรม

1 โครงการ

55

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างเมรุ 
บ้านเทพพนม หมู่ท่ี 8
 พิกัด N17.36529 
E104.62547

683,300

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบฌาปนกิจของ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง

56

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังกระแสในโครงการ
ทักษะอาชีพช่างปูน 
ปูกระเบ้ือง

36,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและฝึก
อาชีพให้แก่นักเรียน

1 โครงการ



30

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

57

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองปลาดุกใน
โครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีพ้ืนเมือง

100,000

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน เด็กและ
เยาวชนด้านดนตรีพ้ืนเมือง

จ านวน 1 โครงการ

58

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผ้ึง บ้านนามน 
หมู่ 6

109,200

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือถมดิน ศพด. ให้สูงข้ึน 
เตรียมสถานท่ีในการจัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาล

1 โครงการ

59
การพัฒนา
ด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมมวงศ์ศานุวงค์และเพ่ิม
จ านวนพ้ืนท่ีป่าภายในต าบล

จ านวน 5000 ต้น

60
การพัฒนา
ด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการขับเคล่ือน
การเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.
งานฐานมรัพยากร
ท้องถ่ิน

30,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ

ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านผ้ึง

61
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

80,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

จ านวน 230 คน



31

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

62
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

80,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

จ านวน 230 คน

63
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการสงเสริม
อาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผู้สูงอายุ

40,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผู้สูงอายุในต าบลบ้านผ้ึง

64
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการเยาวชนจิต
อาสาพัฒนาต าบล
บ้านผ้ึง

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้และสร้างการ
รับรู้ในงานจิตอาสา จิต
สาธารณะ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักและ
ส านึกในการมีจิตสาธารณะ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 100
 คนและท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 1 
คร้ัง

65
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่นเยาว์

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตย 
ปลูกฝังให้เกิดกับเด็กและ
เยาวชน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 100
 คน และด าเนินจกรรม
ส่งเสริม 1 คร้ัง

66
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนคนดีต าบล
บ้านผ้ึง

100,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมและรู้
บทบาทหน้าท่ี

เด็กและเยาวชน
ประชาชน ด าเนินจกร
รมส่งเสริม 1 คร้ัง
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

67
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในด้านการเกษตร

เกษตรในต าบลบ้านผ้ึง

68
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการอบรมอาชีพ
ทางเลือกด้าน
การเกษตร

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในด้านการเกษตรและ
น าไปปฏิบัติ

เกษตรในต าบลบ้านผ้ึง

69
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการ อปท.
ต้นแบบบริหาร
จัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้ า
ใต้ดิน)

70,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้และขยายผล
การบริหารจัดการน้ าด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดินสู่
ชุมชนโดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชน(บ้าน
,วัด,โรงเรียน)และเป็นศูนย์
การเรียนรู้ธนาคารน้ าใต้
ดินต้นแบบ อปท.(ภาค
อีสานตอนบน)

1 คร้ัง

70
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กใน
ครอบครัวยากจน 
เด็กก าพร้า เด็กพิการ 
เด็กท่ีด้อยโอกาสและ
ไร้ท่ีพ่ึง

20,000

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กในครอบครัว
ยากจน เด็กก าพร้า เด็ก
พิการ เด็กท่ีด้อยโอกาสและ
ไร้ท่ีพ่ึง

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบ้านผ้ึง

71
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการอบรมให้
ความรู้เสริมสร้าง
ทักษะส าหรับแม่วันรุ่น

30,000
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ืออบรมให้ความรู้ส าหรับ
แม่วัยรุ่น

แม่วัยรุ่นในพ้ืนท่ี
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

72
การพัฒนา
ด้านสังคม

ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียน

400,000
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และ
มีความประพฤติดี

1 โครงการ

73
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการพัฒนาทุน
ทางสังคมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืนสู่วิถีชุมชนใหม่

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในเร่ือง
ของทุนทางสังคม สืบค้น
ทุนทางสังคม เก็บรวบรวม
ข้อมูล น าไปสู่การพัฒนาข
และเเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาต าบล

1 โครงการ

74
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า - ห้องครัว 
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ศูนย์บ้านผ้ึง - วัง
กระแส บ้านผ้ึง หมู่ 
15

414,800

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ใช้สถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม

1 โครงการ

75
การพัฒนา
ด้านสังคม

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5

307,100

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือเป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้าน

1 โครงการ

76
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว

โครงการก่อสร้างร้ัว
ลวดหนามรอบอาคาร
ยางพารา บ้านสุข
เจริญ หมู่ท่ี 10 พิกัด
 N17.373119 
E104.594318

129,600

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, 
กองประปา

เพ่ือป้องกันการรุกล้ า และ
แบ่งเขตสถานท่ีราชการ

1 โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

77
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

150,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ือให้ความรู้และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าภายในต าบล
ให้กับประชาชน

23 หมู่บ้าน

78
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

อบรมการก าจัดขยะ
มูลฝอย

30,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ือสร้างจิตส านึกและให้
ประชาชนมีความเข้าใจใน
การจัดเก็บขยะท่ีถูกต้อง

115 คน

79
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

โครงการผู้ก่อการดี
ป้องกันเด็กจมน้ า

30,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่
เด็กและวิธีการช่วยเหลือ
ตัวเอง

1 โครงการ

80
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

30,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน

ปะชาชนต าบลบ้านผ้ึง

81
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อ
และโรคระบาด

40,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคระบาด

1 โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

82
การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

โครงการต าบลสะอาด
 ปลอดภัย ไร้ขยะ

30,000

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์

เพ่ือด าเนินกิจกรรม และ
โครงการลดขยะและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

1 โครงการ

83
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ

จ านวน 90 คน

84
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการด าเนินการ
ตามนโยบายและตาม
หนังสือส่ังการของ
รัฐบาล

100,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายและหนังสือส่ังการ
ต่างๆของรัฐบาล

ประชาชน 23 หมู่บ้าน

85
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่างๆ
เช่นงานรับเสด็จ งาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งาน
กิจกรรมต่างๆ

150,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างส านึกรักใน
สถาบันพระมหากษัตริย์

23 หมู่บ้าน

86
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอ าเภอ

30,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางใน
การให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชนใน
ระดับอ าเภอ

1 โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

87
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

80,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
รับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

23 หมู่บ้าน

88
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการสร้างส านึก
รักถ่ินเกิดเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน บน
ฐานคติวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
องค์พระประมุข

30,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างจิตส านึกในความ
เป็นเจ้าของท้องถ่ินและ
ความรักต่อสถาบันฯ

ประชาชน 100 คน

89
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอ้ีบช่ัน

25,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ้ิอสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
ผู้บริหาร ส.อบต.และ
ประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน

จ านวน 1 คร้ัง

90
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด

450,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมและสร้างพลังใน
การต่อต้านยาเสพติด

จ านวน 1 คร้ัง

91
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

เงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็น

3,900,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
และจ าเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

จ านวน 23 หมู่บ้าน
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

92
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบข้ันบันได

18,783,600

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จ านวน 1,652 คน

93
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้พิการคนละ 800 
บาทต่อเดือน

6,240,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการใน
การด ารงชีพ

389 คน

94
การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
ติดเช้ือเอดส์ คนละ 
500 บาทต่อเดือน

102,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์
ในการด ารงชีพ

13 คน

95
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้ในการ
ป้องกันอัคคีภัย

1 โครงการ

96
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

20,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

1 คร้ัง
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต

97
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

98
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติต าบลบ้านผ้ึง

100,000

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 ส านักงาน
ปลัด อบต.

เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้าน
ผ้ึง

จ านวน 50 คน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.บ้านผ้ึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ จ านวนเงิน 42,374,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 61
โครงการ จ านวนเงิน 36,092,424 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านการคมนาคม 29 7,075,058.69 28 6,796,058.69
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

11 2,953,480.00 11 2,953,480.00

การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
การพัฒนาด้านสังคม 7 1,197,070.00 6 782,570.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 1 129,000.00 1 129,000.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 220,335.00 4 220,335.00
การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 10 25,194,030.13 10 25,194,030.13
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 16,950.00 1 16,950.00

รวม 63 36,785,923.82 61 36,092,423.82

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านผ้ึง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี

ล าดับ ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนม่วง 
หมู่ 9

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0

2 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 12

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0

3 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนามน หมู่ 6

147,000.00 147,000.00 147,000.00 0

4 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผ้ึง หมู่ 1

299,000.00 299,000.00 299,000.00 0

5 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผ้ึง หมู่ 15

100,400.00 100,400.00 100,400.00 0

6 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขเจริญ หมู่ 10

299,000.00 299,000.00 299,000.00 0

7 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านน้อยนาค า 
หมู่ 19

147,500.00 147,400.00 147,400.00 100

8 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนามน หมู่ 6

147,000.00 147,000.00 147,000.00 0

9 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านผ้ึง หมู่ 2

299,500.00 299,200.00 299,200.00 300

10 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านนามน หมู่ 6

157,500.00 157,400.00 157,400.00 100



41

11 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านวังกระแส 
หมู่ 3

299,500.00 299,100.00 299,100.00 400

12 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23

300,100.00 300,000.00 300,000.00 100

13 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างร้ัว
ลวดหนามรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านผ้ึง หมู่ 13

279,200.00 279,000.00 0 200

14 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการติดต้ังป้าย
บอกช่ือหมู่บ้านภายใน
ต าบลบ้านผ้ึง

266,600.00 266,600.00 266,600.00 0

15 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านน้อยนาค า 
หมู่ 19

161,200.00 160,900.00 160,900.00 300

16 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังกระแส หมู่ 4

300,200.00 300,200.00 300,200.00 0

17 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังกระแส หมู่ 16

86,900.00 86,900.00 86,900.00 0

18 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 11

300,800.00 300,800.00 300,800.00 0

19 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 18

299,600.00 299,600.00 299,600.00 0

20 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 20

299,700.00 299,700.00 299,700.00 0
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21 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 21

300,400.00 300,400.00 300,400.00 0

22 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาดุก หมู่
 22

300,400.00 300,400.00 300,400.00 0

23 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเทพ
พนม หมู่ 14

199,600.00 199,600.00 199,600.00 0

24 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาโพธ์ิ
 หมู่ 17

298,800.00 298,800.00 298,800.00 0

25 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผ้ึง หมู่
 15

199,900.00 199,900.00 199,900.00 0

26 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวัง
กระแส หมู่ 16

213,600.00 213,600.00 213,600.00 0

27 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านสุขเจริญ 
หมู่ 10

100,000.00 99,258.69 99,258.69 741.31

28 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านดงสว่าง
 หมู่ 7

328,600.00 328,600.00 328,600.00 0

29 การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดงสว่าง หมู่ 7

345,300.00 345,300.00 345,300.00 0

30 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0
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31 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษา

3,130,000.00 2,463,280.00 2,463,280.00 666,720.00

32 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนม่วง ในโครงการ
ทักษะอาชีพช่างปู
กระเบ้ือง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

33 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สุขเจริญ ในโครงการ
ทักษะอาชีพช่างปูน ปู
กระเบ้ือง

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

34 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ปีใหม่ไทย 
(ตามฮีตสิบสองครอง
สิบส่ี)

100,000.00 78,000.00 78,000.00 22,000.00

35 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ผ้ึง ในโครงการทักษะ
อาชีพช่างไฟฟ้าเบ้ืองต้น

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0

36 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ค่าจัดงานประเพณีแห่
ดาว

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

37 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา
มาฆบูชา

15,000.00 2,000.00 2,000.00 13,000.00
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38 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผ้ึง บ้านนามน หมู่
 6

109,200.00 109,100.00 109,100.00 100

39 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังกระแส ในโครงการ
ทักษะอาชีพช่างปูน ปู
กระเบ้ือง

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0

40 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านผ้ึง บ้านนามน หมู่
 6

109,200.00 109,100.00 109,100.00 100

41 การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

80,000.00 79,750.00 79,750.00 250

42 การพัฒนาด้าน
สังคม

ค่าด าเนินโครงการ
อบรมอาชีพประชาชน

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0

43 การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการอบรมอาชีพ
ทางเลือกด้าน
การเกษตร

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

44 การพัฒนาด้าน
สังคม

ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน

400,000.00 227,720.00 227,720.00 172,280.00

45 การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการเสริมสร้างทุน
ทางสังคมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืนสู่วิถีชุมชน

50,000.00 38,100.00 38,100.00 11,900.00
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46 การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า-ห้องครัว 
โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์
บ้านผ้ึง-วังกระแส บ้าน
ผ้ึง หมู่ท่ี 15

414,800.00 414,500.00 0 300

47 การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5

307,100.00 307,000.00 307,000.00 100

48 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว

โครงการก่อสร้างร้ัว
ลวดหนามรอบอาคาร
ยางพารา บ้านสุขเจริญ
 หมู่ 10

129,600.00 129,000.00 129,000.00 600

49 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

150,000.00 149,465.00 149,465.00 535

50 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

ค่าโครงการฝึกอบรม
การก าจัดขยะมูลฝอย

30,000.00 5,800.00 5,800.00 24,200.00

51 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการอบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อ
และโรคระบาด

40,000.00 35,700.00 35,700.00 4,300.00

52 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการต าบลสะอาด 
ปลอดภัย ไร้ขยะ

30,000.00 29,370.00 29,370.00 630

53 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการด าเนินการ
ตามนโยบายและ
หนังสือส่ังการของ
รัฐบาล

100,000.00 1,000.00 1,000.00 99,000.00

54 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ

150,000.00 12,500.00 12,500.00 137,500.00
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55 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

56 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการอบรมให้
ความรู้และประชาคม
ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

80,000.00 34,450.00 34,450.00 45,550.00

57 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการสร้างจิตส านึก
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริต
คอรัปช่ัน

25,000.00 13,350.00 13,350.00 11,650.00

58 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด

450,000.00 449,588.00 449,588.00 412

59 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

เงินส ารองจ่าย 3,900,000.00 3,768,742.13 3,768,742.13 131,257.87

60 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 18,783,600.00 16,125,700.00 16,125,700.00 2,657,900.00

61 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

เบ้ียยังชีพความพิการ 6,240,000.00 4,674,200.00 4,674,200.00 1,565,800.00

62 การพัฒนา
การเมือง และ
การบริหาร

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 84,500.00 84,500.00 17,500.00

63 การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

20,000.00 16,950.00 16,950.00 3,050.00



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 100 57,920,000.00 29 7,077,300.00 29 7,075,058.69 28 6,796,058.69
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 28 42,934,800.00 - -
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

41 14,973,400.00 29 5,115,000.00 11 2,953,480.00 11 2,953,480.00

4. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 3 130,000.00 2 60,000.00
5. การพัฒนาด้านสังคม 22 3,011,900.00 15 1,791,900.00 7 1,197,070.00 6 782,570.00
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

3 479,600.00 1 129,600.00 1 129,000.00 1 129,000.00

7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,455,000.00 6 310,000.00 4 220,335.00 4 220,335.00
8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร

14 29,682,000.00 12 29,890,600.00 10 25,194,030.13 10 25,194,030.13

9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6 340,000.00 4 190,000.00 1 16,950.00 1 16,950.00

รวม 230 150,926,700.00 98 44,564,400.00 63 36,785,923.82 61 36,092,423.82

เบิกจ่ายยุทธศาสตร์

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา
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โครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม

28 45.90 6,796,058.69 18.83 1 2.70 281,241.31 3.32 29 29.59 7,077,300.00 15.88

2. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า

- -

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

11 18.03 2,953,480.00 8.18 18 48.65 2,161,520.00 25.51 29 29.59 5,115,000.00 11.48

4. การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

2 60,000.00 2 2.04 60,000.00 0.13

5. การพัฒนาด้าน
สังคม

6 9.84 782,570.00 2.17 9 24.32 1,009,330.00 11.91 15 15.31 1,791,900.00 4.02

6. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว

1 1.64 129,000.00 0.36 600.00 1 1.02 129,600.00 0.29

7. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

4 6.56 220,335.00 0.61 2 5.41 89,665.00 1.06 6 6.12 310,000.00 0.70

8. การพัฒนาการเมือง
 และการบริหาร

10 16.39 25,194,030.13 69.80 2 5.41 4,696,569.87 55.44 12 12.24 29,890,600.00 67.07

9. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1 1.64 16,950.00 0.05 3 8.11 173,050.00 2.04 4 4.08 190,000.00 0.43

รวม 61 100.00 36,092,423.82 100.00 37 100.00 8,471,976.18 100.00 98 100.00 44,564,400.00 100.00

                       แบบท่ี  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง

ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีแล้วเสร็จ โครงการท่ียังไม่ด าเนินการ จ านวนโครงการท่ีอนุมัติ (ปี 2564)

                              ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง
                              รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านผ้ึง ท่ีม่ได้ด าเนินการมีดังน้ี

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

1 การพัฒนาด้านการ
คมนาคม

ก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบ
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านผ้ึง หมู่ 13

279,200 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือสร้างร้ัวรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

จ านวน 1 
โครงการ

กันเงินลงนาม
สัญญาแล้ว

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม
นันทนาการและพัฒนาการให้
เด็กเล็ก

4 แห่ง สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

160,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กในสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

4 แห่ง สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ

421 คน สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการท่ีอ่านหนังสือ
ท้องถ่ินรักการอ่าน

15,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในต าบลบ้าน
ผ้ึงรักการอ่าน

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

6 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโครงการดงสว่าง
เจริญวิทย์ในโครงการซ่อม
ศิษย์ สอนรัก

20,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือช่วยซ่อมเสริมนักเรียนท่ี
มีปัญหาเรียนรู้เพ่ิมเติมใน
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย

นักเรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

7 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนา
มนวิทยาคาร ในโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพทาสี

36,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจ
ในต าบลบ้านผ้ึง มีทักษะและ
ได้รับประสบการณ์เก่ียวกับ
ทักษะช่างปูกระเบ้ือง

นักเรียนใน
โรงเรียนและ
ผู้สนใจ

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

8 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านผ้ึง
วิทยาคม ในโครงการสานใย
รักครอบครัว

30,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่นักเรียน นักเรียน
โรงเรียนบ้านผ้ึง
วิทยาคม

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

9 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนวังกระแส
วิทยาคมในโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

30,300 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการสอบo-net ของ
นักเรียนป.6 ม.3 และ ม.6

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

10 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

0 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือสืบสานประเพณี 1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

11 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณี
บุญบ้ังไฟ

100,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

12 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

40,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือสืบสนและอนุรักษืภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

13 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองนครพนมใน
จัดการงานวันรวมชนเผ่า

30,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชนเผ่าในอ าเภอ
เมืองนครพนม

จ านวน 1 
โครงการ

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

14 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองนครพนม ใน
การจัดท าเรือไฟประเพณี
ไหลเรือไฟ

80,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือให้ชุมชนเล็งเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

15 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนาวิสาขบูชา

15,000 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

16 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 
(ตามฮีตสิบสองครองสิบส่ี)

40,000 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

17 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
(ตามฮีตสิบสองครองสิบส่ี)

0 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

18 การพัฒนาด้านสังคม โครงการก่อสร้างห้องน้ า - 
ห้องครัว โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ศูนย์บ้านผ้ึง - วังกระแส 
บ้านผ้ึง หมู่ 15

414,800 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ใช้สถานท่ีในการท า
กิจกรรม

1 โครงการ กันเงิน ลงนาม
สัญญาแล้ว

19 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ้ึงหลวง หมู่ท่ี 15 
พิกัด N17.318255 
E104.633880

109,200 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สส าหรับใช้ใน
การประกอบกิจกรรม

1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ

20 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างเมรุ บ้าน
เทพพนม หมู่ท่ี 8 พิกัด 
N17.36529 
E104.62547

683,300 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบฌาปนกิจของ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง ไม่ได้ด าเนินการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

21 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาดุกในโครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรี
พ้ืนเมือง

100,000 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน เด็กและเยาวชน
ด้านดนตรีพ้ืนเมือง

จ านวน 1 
โครงการ

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

22 การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมมวงศ์ศานุวงค์และเพ่ิม
จ านวนพ้ืนท่ีป่าภายในต าบล

จ านวน 5000 
ต้น

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

23 การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

โครงการขับเคล่ือนการเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ.งานฐานมรัพยากร
ท้องถ่ิน

30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ

ในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านผ้ึง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

24 การพัฒนาด้านสังคม โครงการเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาต าบลบ้านผ้ึง

50,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้และสร้างการ
รับรู้ในงานจิตอาสา จิต
สาธารณะ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักและ
ส านึกในการมีจิตสาธารณะ

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
จ านวน 100 
คนและท า
กิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์ 1 คร้ัง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19
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งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

25 การพัฒนาด้านสังคม โครงการนักประชาธิปไตยรุ่น
เยาว์

50,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย ปลูกฝังให้
เกิดกับเด็กและเยาวชน

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
จ านวน 100 
คน และด าเนิน
จกรรมส่งเสริม 
1 คร้ัง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนคนดีต าบลบ้านผ้ึง

100,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม
 จริยธรรมและรู้บทบาทหน้าท่ี

เด็กและเยาวชน
ประชาชน 
ด าเนินจกรรม
ส่งเสริม 1 คร้ัง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

27 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร

50,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
ด้านการเกษตร

เกษตรในต าบล
บ้านผ้ึง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

28 การพัฒนาด้านสังคม โครงการ อปท.ต้นแบบ
บริหารจัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้ าใต้ดิน)

70,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้และขยายผล
การบริหารจัดการน้ าด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดินสู่
ชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(บ้าน,วัด,
โรงเรียน)และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ธนาคารน้ าใต้ดิน
ต้นแบบ อปท.(ภาคอีสาน
ตอนบน)

1 คร้ัง สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

58



ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต หมายเหตุ

29 การพัฒนาด้านสังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กในครอบครัวยากจน 
เด็กก าพร้า เด็กพิการ เด็กท่ี
ด้อยโอกาสและไร้ท่ีพ่ึง

20,000 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กในครอบครัวยากจน เด็ก
ก าพร้า เด็กพิการ เด็กท่ีด้อย
โอกาสและไร้ท่ีพ่ึง

เด็กในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านผ้ึง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

30 การพัฒนาด้านสังคม โครงการอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างทักษะส าหรับแม่
วันรุ่น

30,000 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม

เพ่ืออบรมให้ความรู้ส าหรับ
แม่วัยรุ่น

แม่วัยรุ่นในพ้ืนท่ี สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

31 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการผู้ก่อการดีป้องกัน
เด็กจมน้ า

30,000 ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์

เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่เด็ก
และวิธีการช่วยเหลือตัวเอง

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

32 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

30,000 ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน

ปะชาชนต าบล
บ้านผ้ึง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

33 การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

0 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ

จ านวน 90 คน สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 โอนงบใส่
งบกลาง
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34 การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร

โครงการสร้างส านึกรักถ่ิน
เกิดเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน บนฐานคติวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นองค์
พระประมุข

30,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือสร้างจิตส านึกในความ
เป็นเจ้าของท้องถ่ินและ
ความรักต่อสถาบันฯ

ประชาชน 100
 คน

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

35 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

50,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัย

1 โครงการ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

36 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

20,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ัง

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

37 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ต าบลบ้านผ้ึง

100,000 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต.

เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านผ้ึง

จ านวน 50 คน สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด-19

60
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยค้อ บ้านดงสว่าง หมู่ 7 344,300.00          
2 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยผ้ึง บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 481,300.00          
3 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยค า บ้านหนองปลาดุก หมู่ 20 481,000.00          
4 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยปอ  บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18 481,100.00          
5 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยเซกา บ้านหนองปลาดุก หมู่ 21 481,200.00          
6 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยค า บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 480,700.00          
7 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยส้มโฮง บ้านน้อยนาค า หมู่ 19 481,500.00          
8 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยผ้ึง บ้านดงสว่าง หมู่ 7 850,000.00          
9 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยเค บ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 1,095,000.00       

10 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยเค บ้านหนองปลาดุก หมู่ 18 500,000.00          
11 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยส้มโฮง บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 12 481,100.00          
12 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยค า บ้านน้อยนาค า หมู่ 19 481,200.00          
13 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านเทพพนม หมู่ 8 481,200.00          
14 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านดอนม่วง หมู่ 6 500,000.00          
15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 500,000.00          
16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านผ้ึง หมู่ 1 500,000.00          
17 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด ห้วยเซกา บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 1,388,000.00       
18 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติก บ้านนามน หมู่ 6 9,998,000.00       
19 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 500,000.00          
20 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านผ้ึง หมู่ 13 500,000.00          
21 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด บ้านเทพพนม หมู่ 8 500,000.00          
22 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ระบบเปิด สระน้ าสาธารณะประโยชน์ บ้านวังกระแส  หมู่ 4 495,400.00          

รวม 22,001,000.00    

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน  ธันวำคม 2564 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติได้ 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 98 29 
2. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 28 - 
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 41 29 
4. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 2 
5. กำรพัฒนำด้ำนสังคม 22 15 
6. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 3 1 
7. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 13 6 
8. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 14 12 
9. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

6 4 

รวม 228 98 
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในภาพรวม จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 64 ร้อยละ 36 - 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/
กิจกรรม 

ร้อยละ 84 ร้อยละ 16 - 

3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 30 - 

4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อ
สำธำรณะ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 - 

5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 62 ร้อยละ 38 - 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 86 ร้อยละ 14 - 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 36 - 

8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 90 ร้อยละ 10 - 
ภาพรวม ร้อยละ 75 ร้อยละ 25 - 

 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.21 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.23 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.07 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.31 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.45 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.56 

ภาพรวม 8.22 
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.46 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7.82 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.02 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.44 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.70 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.31 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน  า 

1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.46 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.88 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7.74 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.60 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.08 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.54 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 8.12 
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ยุทธศาสตร์ที่  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7.98 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.82 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.88 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.28 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.76 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.98 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.54 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.52 

ภาพรวม 8.10 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.94 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.00 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.04 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.18 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.62 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.62 

ภาพรวม 8.19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.18 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.04 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.16 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.62 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.82 

ภาพรวม 8.35 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.40 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.98 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.32 

ภาพรวม 8.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.58 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.42 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.12 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.08 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.22 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.42 

ภาพรวม 8.31 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7.76 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7.52 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.38 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.1 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.28 

ภาพรวม 7.96 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.56 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 8.62 
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.26 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 8.18 
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.04 
6. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.42 
7. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.76 
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.76 

ภาพรวม 8.45 
 



   ส่วนที ่ 3 
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การพิจารณาการติดตามประเมินยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                
เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   ฉบับที่  ๑๒                         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้                         
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การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การพิจารณาการติดตามประเมินยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
  แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ต่างๆ ว่ามีครอบคลุมเพียงใด            
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
            แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 1 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 3 

 

 

 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 1 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 3 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 93 
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๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ว่ามีความชัดเจนของโครงการ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดต่างๆ ว่ามีครอบคลุมเพียงใด  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

10 

2 . ก ารป ระ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8 

3 . ก ารป ระ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต ามห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า )  (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

3 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่ อยอดความได้ เปรียบ เชิงเปรียบ เที ยบ เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จั ดท าโครงการได้ แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

3 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะส อด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มี การก าหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 87 
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 จากการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้คะแนนจากแบบประเมิน
คุณภาพแผน ผลพบว่า 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีคะแนนรวม  93 คะแนน  ซึ่งได้ประเมินจาก  
  1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  ๓) ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  แผนงาน  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 87 คะแนน ซึ่งได้ประเมินจาก 
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   มีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                   

ติดตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 ผลส ำเร็จของจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )                   
จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) ประจ ำปีงบประมำณ 2564               
จ ำนวน  228 โครงกำร  งบประมำณ  150,817,600 บำท  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้งสำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได ้ดังต่อไปนี้ 
 
1. สรุปจ านวนโครงการ 
 1.1 โครงกำรที่ด ำเนินกำรจำกข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 61
โครงกำร  
 1.2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรจำกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน - โครงกำร 
 1.3 โครงกำรที่ด ำเนินกำรจำกงบอุดหนุนเฉพำะกิจ  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 22 
โครงกำร 

 รวมจ ำนวนโครงกำรที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 83 โครงกำร                       
คิดเป็นร้อยละ 36.40 จำกจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมำณ 2564  
จ ำนวน  228  โครงกำร   
 
2. สรุปจ านวนงบประมาณ 
 2.1  งบประมำณ ที่ ด ำ เนิ นกำรจำกข้อบัญญั ติ งบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ   2 564                       
จ ำนวน   36,092,423.82    บำท 
 1.2  งบประมำณ ที่ ด ำ เนินกำรจำกกำรจ่ ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี งบประมำณ  256 4                        
จ ำนวน  -  บำท 
 1.3 งบประมำณที่ด ำเนินกำรจำกงบอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน  
22,001,000 บำท 

 รวมงบประมำณที่ด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน  58,093,423.82  บำท              
คิดเป็นร้อยละ 38.51  จำกจ ำนวนงบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมำณ 2564  
จ ำนวน 150,817,600  บำท 
     
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 1. จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำมีจ ำนวนมำกเมื่อเทียบกับโครงกำรที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
 2. งบประมำณในแผนพัฒนำมีจ ำนวนมำก เมื่อเทียบกับงบประมำณที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 3. เป้ำหมำยของโครงกำรที่จะด ำเนินกำร ควรระบุให้ชัดเจน ว่ำเป็นสถำนที่ใด จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด 
 4. กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำแต่ละฉบับควรเพ่ิมมำเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
 5. ต้องกำรให้ด ำเนินกำรโครงกำรในแผนพัฒนำเล่มหลักก่อน  
 6. ทุกส่วนควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  
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 ผลส ำเร็จของจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )                   
จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) ประจ ำปีงบประมำณ 2564               
จ ำนวน  228 โครงกำร  งบประมำณ  150,817,600 บำท  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้งสำมำรถ
น ำมำจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ โครงกำรที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 98 โครงกำร  
งบประมำณ 44,564,400.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ป ร ำ ก ฏ อ ยู่ ใ น
แผน พัฒ นำท้ อ งถิ่ น            
ปี 2564 

บรรจุในข้อบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ                  
ปี 2564 

คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงกำรที่ ป รำกฏ ใน
แผนพัฒนำฯ ปี 2564 

กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 98 29 29.59 
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 28 - - 
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 41 29 70.73 
กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 2 66.66 
กำรพัฒนำด้ำนสังคม 22 15 68.18 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 3 1 33.33 
กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 13 6 46.15 
กำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร 14 12 85.71 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6 4 66.66 

รวม 228 98 42.98 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนงบประมาณ 
ป ร ำ ก ฏ อ ยู่ ใ น
แผน พัฒ นำท้ อ งถิ่ น            
ปี 2564 

บรรจุ ในข้อบั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ                  
ปี 2564 

คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงกำรที่ ป รำกฏ ใน
แผนพัฒนำฯ ปี 2564 

กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 57,246,100 7,077,300.00 12.36 
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 42,934,800 -  
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 15,538,200 5,115,000.00 32.91 
กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 130,000 60,000.00 46.15 
กำรพัฒนำด้ำนสังคม 3,011,900 1,791,900.00 59.49 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 479,600 129,600.00 27.02 
กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 1,455,000 310,000.00 21.30 
กำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร 29,682,000 29,890,600.00 100.70 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 340,000 190,000.00 55.88 

รวม 150,817,600 44,564,400.00 29.54 
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การเบิกจ่าย 
 ผลส ำ เร็ จ ขอ งจ ำ น วน โค รงก ำรที่ บ รรจุ ไว้ ใน แผน พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565 )                   
จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) ประจ ำปีงบประมำณ 2564               
จ ำนวน  228 โครงกำร  งบประมำณ  150,817,600 บำท  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้งสำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณจำกข้อบัญญั ติ งบประมำณ  พ .ศ. 2564 จ ำนวน 61  โครงกำร  งบประมำณ 
36,092,423.82 บำท 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ปรำกฏอยู่ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น            
ปี 2564 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมำณ                  
ปี 2564 

กำรเบิกจ่ำยตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณ                  

ปี 2564 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่ปรำกฏใน

แผนพัฒนำฯ ปี 2564 
กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 98 29 28 28.57 
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 28 -  - - 
กำรพัฒ นำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 

41 29 11 26.82 

กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 2 -  - 
กำรพัฒนำด้ำนสังคม 22 15 6 27.27 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 

3 1 1 33.33 

กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 13 6 4 30.76 
กำรพัฒนำกำรเมือง และกำร
บริหำร 

14 12 10 71.42 

กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

6 4 1 16.66 

รวม 228 98 61 26.75 
 
***โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 37 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนงบประมาณ 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น            

ปี 2564 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมำณ                  
ปี 2564 

กำรเบิกจ่ำยตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณ                  

ปี 2564 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำฯ          

ปี 2564 
กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 57,246,100 7,077,300.00 6,796,058.69 11.87 
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 42,934,800 - -  - 
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

15,538,200 5,115,000.00 2,953,480.00 19.00 

กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 130,000 60,000.00 -  - 
กำรพัฒนำด้ำนสังคม 3,011,900 1,791,900.00 782,570.00 25.98 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำร
ท่องเที่ยว 

479,600 129,600.00 129,000.00 26.89 

กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 1,455,000 310,000.00 220,335.00 15.14 
กำรพัฒนำกำรเมือง และกำร
บริหำร 

29,682,000 29,890,600.00 25,194,030.13 84.87 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

340,000 190,000.00 16,950.00 4.98 

รวม 150,817,600 44,564,400.00 36,092,423.82 23.93 
 
***โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 37 โครงการ 
 
โครงการที่อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 ก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมรอบศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน บ้ำนผึ้ง หมู่ 13 

279,200 กันเงินลงนำมสัญญำแล้ว 

2 งำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
3 โครงกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 
160,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

4 โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

5 โครงกำรที่อ่ำนหนังสือท้องถิ่นรักกำร
อ่ำน 

15,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

6 อุดหนุนโครงกำรดงสว่ำงเจริญวิทย์ใน
โครงกำรซ่อมศิษย์ สอนรัก 

20,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

7 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนำมนวิทยำคำร 36,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
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ล าดับ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ในโครงกำรฝึกทักษะอำชีพทำสี 
8 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนผึ้งวิทยำคม ใน

โครงกำรสำนใยรักครอบครัว 
30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

9 อุดหนุนโรงเรียนวังกระแสวิทยำคมใน
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

30,300 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

10 โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 0 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
11 โครงกำรส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
12 โครงกำรสืบสำนและอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
40,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

13 อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอเมือง
นครพนมในจัดกำรงำนวันรวมชนเผ่ำ 

30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

14 อุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอเมือง
นครพนม ในกำรจัดท ำเรือไฟประเพณี
ไหลเรือไฟ 

80,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

15 โครงกำรส่งเสริมวันส ำคัญทำงศำสนำวิ
สำฆบูชำ 

15,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

16 โครงกำรสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณี
เข้ำพรรษำ (ตำมฮีตสิบสองครองสิบสี่) 

40,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

17 โครงกำรสืบสำนและอนุรักษ์ประเพณี
บุญผะเหวด(ตำมฮีตสิบสองครองสิบสี่) 

0 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

18 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ห้องครัว 
โรงเรียนผู้สูงอำยุ ศูนย์บ้ำนผึ้ง - วัง
กระแส บ้ำนผึ้ง หมู่ 15 

414,800 กันเงิน ลงนำมสัญญำแล้ว 

19 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผึ้งหลวง หมู่ที่ 15 
พิกัด N17.318255 
E104.633880 

109,200 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

20 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ บ้ำนเทพพนม หมู่
ที่ 8 พิกัด N17.36529 
E104.62547 

683,300 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองปลำดุกใน
โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้ำน
ดนตรีพื้นเมือง 

100,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

22 โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
23 โครงกำรขับเคลื่อนกำรเข้ำร่วมสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ.งำนฐำนทรัพยำกร
30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
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ล าดับ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ท้องถิ่น 
24 โครงกำรเยำวชนจิตอำสำพัฒนำต ำบล

บ้ำนผึ้ง 
50,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

25 โครงกำรนักประชำธิปไตยรุ่นเยำว์ 50,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
26 โครงกำรค่ำยเด็กและเยำวชนคนดีต ำบล

บ้ำนผึ้ง 
100,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

27 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 50,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
28 โครงกำร อปท.ต้นแบบบริหำรจัดกำร

น้ ำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนำคำรน้ ำใต้ดิน) 

70,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

29 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กใน
ครอบครัวยำกจน เด็กก ำพร้ำ เด็กพิกำร 
เด็กท่ีด้อยโอกำสและไร้ที่พ่ึง 

20,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

30 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เสริมสร้ำง
ทักษะส ำหรับแม่วันรุ่น 

30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

31 โครงกำรผู้ก่อกำรดีป้องกันเด็กจมน้ ำ 30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
32 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค

ขำดสำรไอโอดีน 
30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

33 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

0 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
โอนงบใส่งบกลำง 

34 โครงกำรสร้ำงส ำนึกรักถ่ินเกิดเพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน บนฐำนคติวิถี
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
องค์พระประมุข 

30,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

35 โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

36 โครงกำรรณรงค์กำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 

20,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 

37 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติต ำบลบ้ำนผึ้ง 

100,000 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 
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ส่วนที่ 5 
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ปัญหาและอุปสรรค์ 

1.การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพ่ิมการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง 

2. ความซ้ าซ้อนของโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ าซ้อนและ 
โครงการที่ด าเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผน   

3. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนโครงการมากซ่ึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

4. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลโครงการ 
และงบประมาณ จึงท าให้ยากในการติดตาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ประสานความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่และตรวจสอบโครงการที่
ด าเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจริง ๆ 
 2. ในการก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตาม 
 3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล
การด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




