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ส่วนที่  ๓ 
 
 

 
 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓)  ดงันี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๓.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผล  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและการประเมินผล 
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ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง...................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

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) 

๒๐ 
(๓) 

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

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

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

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

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

 (๓)  (๓) 

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

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

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

(๓) (๓) 
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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) 

๖๐ 
(๑๐) 

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

(๑๐) (๑๐) 

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

(๑๐) (๑๐) 

 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) (๕) 
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๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (5) (5) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (3) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) (5) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 98 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ทีด่ าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 
 

(5) 
 
 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (3) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 78,983,300 148 127,403,300 176 129,820,536 104 87,034,500 230 136,182,996 745 559,424,632 

2. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสังคม 28 8,730,600 31 8,750,600 32 8,954,600 32 8,954,600 32 8,950,600 155 44,341,000 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 170,000 9 7,190,000 9 7,590,000 7 7,170,000 6 170,000 36 22,290,000 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                   21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 21 1,602,500 105 8,012,500 
5. การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม  

26 3,869,833 31 4,499,423 31 4,539,423 31 4,539,423 31 4,539,423 149 21,977,525 

6. การพัฒนาดา้นการเมืองและการบรหิาร
จัดการ 

26 4,030,000 31 5,067,000 33 5,888,000 27 2,530,000 39 5,338,000 154 22,853,000 

รวม 194 97,386,233 267 41,844,523 302 45,841,523 222 111,831,023 359 156,783,519 1,343 453,686,821 
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   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.
2562) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติต าบล 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 148 14 13.21 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 3๑ 41 38.68 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 2 1.89 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21 3 2.83 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม  

30 15 14.15 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

29 31 29.24 

รวม 267 106 39.70 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(106 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  267 41,844,523 

39.70 39.70 39.70 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 94 12,070,417 
3 จ่ายขาดเงินสะสม 12 4,093,600 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 94 +  
- เงินสะสม  = 12 

106 15,653,400 

4 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 94 + 
- เงินสะสม =  12 

106 16,063,417 
(12,070,417 + 

3,993,000) 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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สรุปผลการติดตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2561 – 2565) 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 13.21 - - 134 77.46 - - - - 148 55.43 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 41 38.68 - - - - - - - - 31 11.61 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1.89 - - 6 3.47 - - - - 8 2.99 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2.83 - - 18 10.40 - - - - 21 7.86 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม 

15 14.15 - - 15 8.67 - - - - 30 11.23 

6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

31 29.24 - - - - - - - - 29 10.86 

รวม 106 39.70 - - 173 64.79 - - - - 267 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
         ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2)    

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)  จ านวน  267  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณอ่ืนๆ  
จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.70% (106 x 100 ÷ 267)  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบตาม
แผนฯ ที่ก าหนด  
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  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

อบต.ป่าโมง เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 141.0 53.82 113,999,500.00 80.40 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ดา้นคุณภาพชีวิตและสงัคม 28.0 10.69 12,027,600.00 8.48 16.0 30.77 7,247,200.00 47.94 10.0 32.26 6,627,635.00 53.52 10.0 33.33 6,627,635.00 55.77 10.0 33.33 6,627,635.00 55.77 

3.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5.0 1.91 180,000.00 0.13 3.0 5.77 50,000.00 0.33 2.0 6.45 12,000.00 0.10 2.0 6.67 12,000.00 0.10 2.0 6.67 12,000.00 0.10 

4.ดา้นเศรษฐกิจ 20.0 7.63 1,642,500.00 1.16 4.0 7.69 122,500.00 0.81 3.0 9.68 34,530.00 0.28 3.0 10.00 34,530.00 0.29 3.0 10.00 34,530.00 0.29 

5.ดา้นการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม 26.0 9.92 4,242,721.00 2.99 14.0 26.92 3,625,883.00 23.99 9.0 29.03 2,614,569.00 21.12 9.0 30.00 2,614,569.00 22.00 9.0 30.00 2,614,569.00 22.00 

6.ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 42.0 16.03 9,693,000.00 6.84 15.0 28.85 4,071,317.00 26.93 7.0 22.58 3,093,610.00 24.98 6.0 20.00 2,596,110.00 21.84 6.0 20.00 2,596,110.00 21.84 

รวม 262.0   141,785,321.00   52.0   15,116,900.00   31.0   12,382,344.00   30.0   11,884,844.00   30.0   11,884,844.00   

 



                  38 
การรายงานผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริง งบ อบต. และรวมงบประมาณอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและ ทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมบุคลากรของ อบต.
ป่าโมง ตามโครงการ 

/ 
(136,800) 

 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อบรมให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

/ 
(12,100) 

 

3 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อบต.สัญจร เงินรายได้ 10,000 เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ
หน้าที่ของ อบต. ให้ประชาชน
ได้ทราบ รับฟังปัญหาและ
ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับทราบภารกิจ 
หน้าที่ อบต. ได้รับข้อเสนอแนะ
และรับบริการต่างๆ 

/ 
(450) 

 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก 

เด็กและเยาวชนต าบล 
ป่าโมง  ตามโครงการ 

/ 
(    -    ) 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุม
สภา อบต.ป่าโมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

60,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อ
เติมห้องประชุมสภา อบต.ป่า
โมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม
ห้องประชุมสภา อบต.ป่าโมง โดย
มีรายละเอียดคือ - ทุบผนังอิฐ
บล็อก 4.50 ตารางเมตร – รื้อ
ผนังกระจก 10.60 ตารางเมตร 
– ซ่อมพ้ืนคอนกรีต 0.50 ตาราง
เมตร – ซ่อมฝ้าเพดาน 0.50 
เมตร – ติดตั้งฉากก้ันห้อง PVC 
แบบพับ 20 ตารางเมตร 

/ 
(53,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา
ประชาคม – ถนนทางหลวง
หมายเลข 24  บ้านป่าหวาย 
หมู่ที่ 4  

เงินจ่ายขาด
สะสม 

364,800 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 640 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนนรายละเอียด
ตามแบบ ท.1-01 กรมการ
ปกครอง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน 1 
ป้าย) 

/ 
(362,000) 

 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
หนองโน  บ้านค ากลาง  
หมู่ที่ 5 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

401,100 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ ท.1-01
กรมการปกครอง  (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(398,100) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. 
เส้นซอยถนนลาประวัติ  
หมู่ที่ 10 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

399,600 เพ่ือให้การระบายน้ าสะดวก
ขึ้นและขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. 
ขนาดภายใน 0.30x0.30 
เมตร  ยาว 148 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(387,000) 

 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
ป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

394,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
ป่าโมง  - วางท่อจ่ายน้ า PVC 
Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5  ยาว 521 
เมตร 
- วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø 2.5 
นิ้ว ชั้น 8.5  ยาว 1,504 
- วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø 2 นิว้ 
ชั้น 8.5  ยาว 73 เมตร 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(391,900) 

 

10 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน  
(กองการศึกษา) 

เงินโอน
งบประมาณ 

17,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง  

/ 
(16,550) 

 

11 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน   
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 16,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(15,900) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

12 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 
ความจุ 14 ลิตร จ านวน 1 
ถัง 

เงินโอน
งบประมาณ 

8,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 
ความจุ 14 ลิตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32×49 ซ.ม 
ก าลังไฟ 3,000 วัตต์  จ านวน 
1 ถัง  

/ 
(7,885.90) 

 

13 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จ านวน 2 
เครื่อง  (กองคลัง) 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จ านวน 2  
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

/ 
(4,900) 

 

14 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต  จ านวน 1 ตู้ 

เงินโอน
งบประมาณ 

6,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ
ภายในขั้นต่ า เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(6,500) 

 

15 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 โต๊ะ 
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 3,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 โต๊ะ 

/ 
(3,480) 

 

16 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)   จ านวน 1 เครื่อง
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 7,900 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(7,850) 

 

17 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,208,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของ อบต.
ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อบต.ป่าโมง 

/ 
(4,935,800) 

 

18 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,267,200 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการของ  
อบต.ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ของ อบต.ป่าโมง 

/ 
(1,251,200) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

19 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  (กองคลัง) 

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

20 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 
ชั้น  จ านวน 2 ตู้ 
(ส านักปลัด) 

เงินรายได้ 11,800 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 
บาท 

/ 
(11,000) 

 

21 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก   
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 7,900 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน 
1 ตู้ 

/ 
(7,829) 

 

22 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 
10 เครื่อง  
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 13,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 
10 เครื่อง ๆ ละ 1,300 บาท 

/ 
(13,000) 

 

23 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  
จ านวน 2 ตู้  (กองคลัง) 

เงินรายได้ 11,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  
จ านวน 2 ตู้  ๆ ละ 5,500 
บาท 

/ 
(10,600) 

 

24 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

858,011 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จ านวน 3 แห่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 แห่ง 

/ 
(729,728.50) 

 

25 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

172,822 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย ์

/ 
(129,876.10) 

 

26 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

176,460 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าโมงใหญ่ 

/ 
(126,300) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

27 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนบ้านป่าโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

327,400 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนบ้านป่าโมง 

/ 
(316,000) 

 

28 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน (ค่ารายหัวนักเรียน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

144,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ค่ารายหัวนักเรียน)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ป่าโมง 
จ านวน 2 ศูนย์ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว
นักเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ป่าโมง จ านวน 2 
ศูนย ์

/ 
(115,600) 

 

29 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
-เงินโอน
งบประมาณ 

- 90,000 
 

- 20,000 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ อบต. 
ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ อบต.ป่าโมง 

/ 
(92,000) 

 

30 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
หรือตามโครงการที่ก าหนด 

- เงินรายได้ 
 

 60,000 
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประจ าจุด
ตรวจหรือผู้ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดตรวจหรือผู้ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ 

/ 
(60,000) 

 

31 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง 

- เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

191,100 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

/ 
(131,040) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

32 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

อุบลเมืองสะอาด (Big  
Cleaning  Day) 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
สวยงาม  น่าอยู่และ
ประชาชนสุขภาพดี 

ชุมชนเกิดความสวยงาม  น่าอยู่และ
ประชาชนสุขภาพดี 

/ 
(  -  ) 

ไม่ใช้     
งบประมาณ 

33 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
โนนค้อ – ศพด.หนองผอุง
บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

400,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนค้อ – 
ศพด.หนองผอุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 175 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน  รายละเอียดตาม
แบบ ท.1-01 กรมการปกครอง(พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 
1 ป้าย) 

/ 
(397,000) 

 

34 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางสุภี – บ้านห่องค า  บ้าน
หนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

339,700 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุภี – 
บ้านห่องค า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 149 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ ท.1-01 กรมการปกครอง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 
1 ป้าย) 

/ 
(337,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

35 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วย
แคน  บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

457,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  สันฝาย 
1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(456,000) 

 

36 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกร่องดอนพยอม บ้าน
ดอนพยอม   หมู่ที่ 8 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

457,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกร่องดอนพยอม สภาพ
เดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกใหม่
รวม กว้าง 10.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 645.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,610 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง
คันคู  รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(457,000) 

 

37 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโนนค้อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

868,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
โนนค้อ 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ 

/ 
(626,000) 

 

38 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านป่าหวาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

156,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
ป่าหวาย 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย 

/ 
(110,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

39 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า
โมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

500,000 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมง มีที่
เก็บของและมีห้องเก็บ
พัสดุได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า
โมง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 
หลัง รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(496,000) 

 

40 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างรั้ว คสล. อบต.ป่าโมง เงินรายได้ 681,000 เพ่ือปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเกิดความ
สวยงาม 

ก่อสร้างรั้ว คสล. อบต.ป่าโมง 
ยาว 227.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(497,500) 

 

41 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ราษฎรมีไฟฟ้าแสงสว่างและ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

/ 
(7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

,000) 

 

42 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 7,500 เพ่ือให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ราษฎรมีไฟฟ้าแสงสว่างและ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

/ 
(7,500) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

43 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

74,000 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาใน
เขตต าบลป่าโมง 

ประชาชนผู้มีภูมิล าเนาในต าบล
ป่าโมงได้รับบริการด้านสุขภาพ
ที่ดีข้ึน 

/ 
(74,000) 

 

44 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ส ารวจความพึงพอใจ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลป่า
โมง/ตามโครงการ 

/ 
(30,000) 

 

45 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

จัดฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน แกนน า และ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

/ 
(14,100) 

 

46 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เงินรายได้ 10,000 ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

/ 
(10,000) 

 

47 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีและ
ถูกต้องตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง/ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
การจ าหน่ายผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

/ 
(13,100) 

 

48 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมการสร้างจิตส านึก
การจัดการขยะมูลฝอย 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้ประชาชนได้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น / 
(15,100) 

 

 
 
                     



 
48 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

49 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีใน
ชุมชน 

เงินรายได้ 32,500 เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีในพ้ืนที่
ให้เข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานมากขึ้น 

/ 
(18,500) 

 

50 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนการจัดท าต้นเทียน
พรรษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเดชอุดม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
การจัดท าต้นเทียนพรรษา 
อบต. เมืองเดชอุดม 

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีของไทย 

/ 
(49,948) 

 

51 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ป่าโมง  ได้มีความรู้ด้าน
เกษตรและส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

ประชาชนในต าบลป่าโมง  มี
ความรู้ด้านเกษตรและส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 

/ 
(12,530) 

 

52 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน) 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

/ 
(500) 

 

53 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้ได้น้ าที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ประชาขนมีน้ าที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

/ 
( 8,560 ) 

 

54 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 

เงิน 
ส ารองจ่าย 

200,000 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรผู้
ประสบวาตะภัย และภัย
ต่าง ๆ ในต าบลป่าโมง 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

/ 
(131,447) 

 

55 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

96,050 เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น / 
(39,550) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

56 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

57 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

58 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   
(ส านักปลัด) 

เงินรายได้ 2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

59 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง 

เงินรายได้ 9,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง  เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  จ านวน 
1 เครื่อง 

/ 
(8,200) 

 

60 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อ DLTV ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,700 เพ่ือจัดซื้อ DLTV ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

จัดซื้อ DLTV ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
( 29,000 ) 

 

61 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
บรรทุกน้ า 

เงินรายได้ 96,000 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมง มีโรง
จอดรถยนต์บรรทุกน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
  

อบต.ป่าโมง มีโรงจอดรถยนต์
บรรทุกน้ าที่ได้มาตรฐาน 
 

/ 
(91,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

62 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
แบบบรรทุกน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,500,000 เพ่ือให้มียานพาหนะที่ใช้
ในการบริการประชาชน
และชุมชนต าบลป่าโมง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ลอ้ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 

/ 
(2,485,500) 

 

63 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ – มิยาซาว่า 
บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

52,400 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ – มิยาซาว่า โดย
ลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 720 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
403.20 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
(51,000) 

 

64 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 
อบต.ป่าโมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

20,700 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมงมีที่
จอดรถยนต์ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
5.00 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง)  

/ 
(20,700) 

 

65 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง  

เงินรายได้ 20,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
โมง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ป่าโมง เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงาม 

/ 
(11,410) 
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66 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ 1 
จากบ้านพ่อประเสริฐ – ส านัก
สงฆ์  สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 – 
บ้านโนนยาง  (บ้านหนองย่ า
เต่า)  หมู่ที่ 7  

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 
 

349,100 
 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
 

สายที่ 1 จากบ้านพ่อประเสริฐ 
ถึง ส านักสงฆ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 175 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพ 
สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 – บ้าน
โนนยาง  ขนาดผิวจรๆาจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 437.50 ตร.ม. โดย
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(343,000) 
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แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

67 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย 1 
เส้นห้วยนางตุ้ม (นานางซ้อน) 
สายที่ 2  ซอยเบิกบาน   
สายที่ 3  ซอยหนองคูเวียง 
บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 
 

355,100 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุก
ฤดูกาล 
 

สายท่ี 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น
ห้วยนางตุ้ม (นานางซ้อน) โดยลง
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
156 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย  
โดยลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 960 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 336 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย  
สายท่ี 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยเบิกบาน  โดยลงลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแตง่
ตลอดสาย  
สายท่ี 3 ซ่อมแซมลูกรัง ซอยหนอง
คูเวียง โดยลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปรมิาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(355,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

68 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย 1 
จากนานายสุข – ทางเข้า
นานางถวิล เอก้า – นานาง
แดง  สายที่ 2  จากบ้านนาย
ทองค า – นานางนวลศรี 
บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

59,100 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

สายที่ 1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากนานายสุข – ทางเข้านานาง
ถวิล เอก้า – นานางแดง  วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 
0.60×1.00 เมตร จ านวน 8 
ท่อน  - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 41.65 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านนายทองค า – นา
นางนวลศรี โดยลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
252 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(58,000) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

69 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรมและกฎระเบียบ 
ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ  

ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง มีความรู้ด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ 

/ 
(11,600) 

 

70 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

/ 
(20,000) 

 

71 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

ได้ร่วมโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

/ 
(10,000) 

 

72 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,520 เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าน โดยจัดสรร
ตามจ านวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของจากการ
ส ารวจของ อปท. 

ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว 

/ 
(23,040) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

73 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ท าให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

/ 
(15,735) 

 

74 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตาม
จ านวนสุนัขและแมว ตัว
ละ 3 บาทต่อครั้ง ของ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

/ 
( - ) 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

75 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อปพร./ประชาชนทั่วไป 

มี อปพร./ประชาชนทั่วไป 
ได้รับการช่วยเหลือ ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

/ 
(15,380) 

 

76 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

เสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
ปลูกจิตส านึกเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาที่ดี 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น / 
(13,070) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

77 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,800 เพ่ือให้สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กและการ
เจริญเติบโตของเด็ก
ในช่วงวัยต่าง ๆ 

ตามโครงการ / 
(5,800 ) 

 

78 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,400 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,400) 

 

79 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

80 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

81 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To  be  number  
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

82 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ 
 

/ 
(5,900) 

 

83 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900 ) 

 

84 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

85 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

86 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900 ) 

 

87 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 

 

88 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

89 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

90 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ฝึกอบรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200 ) 

 

91 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

92 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

93 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 

 

 



                     
60 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

94 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900 ) 

 

95 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,300) 

 

96 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,650 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,650) 

 

97 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,050 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(9,050) 

 

98 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

99 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

100 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 

 

101 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

102 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,900 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,900) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

103 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

104 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,400 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,400) 

 

105 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

106 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธี
ในการดูแลตัวเองใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

 
ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2)    

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)  จ านวน  267  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณอ่ืนๆ  
จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.70%  (106 x 100 ÷ 267 )   แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบ
ตามแผนฯ ที่ก าหนด  



 



 
 



 
 



 


