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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ๒๘ และ ๒๙ ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้เกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผล
จากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนากระบวนการดาเนินงานต่างๆ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ ก ลาง
มีวัตถุประสงค์เพื่ อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดาเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ ก ลาง และเพื่ อ ทราบปั ญ หาอุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดาเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
ซึ่งมีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า จานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
มีจ านวน ๓๒๙ โครงการ เป็ น เงิน ทั้งสิ้ น ๑๑๓,๑๕๖,๑๙๐ บาท สามารถน าไปปฏิบัติตามแผน
จานวน ๙๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๓๘,๖๐๕ บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดาเนินการได้จริง
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๗ ของจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ตาม
ความจาเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดาเนิน

โครงการบรรลุตามแผนที่กาหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง เป็นด้านที่มีการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนามากที่สุด จานวน ๒๐๕ โครงการ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ๕๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๗ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและกำรจัดระเบียบชุมชน เป็นด้ำนที่มีกำร
บรรจุไว้ในแผนน้อยที่สุด จานวน ๕ โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
สาหรับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณสูง
ที่สุดถึงร้อยละ ๔๐.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบ
ชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุดเพียงร้อยละ ๐.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการ
สารวจข้อมูลจากตัวแทนประชาชนตามหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๑ โดยยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการสังคม และสาธารณสุขชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ใน
ระดับ ๖.๕๑ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านงานอานวยการ งานบริการและพัฒนาองค์กร ประสานงาน
และบูรณาการ อยู่ในระดับ ๖.๔๘ โดยมียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน ที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับ ๕.๖๕ โดยทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับประสบความสาเร็จปานกลาง
เมื่อพิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประเด็นประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุด อยู่ในระดับประสบความสาเร็จปานกลาง (๖.๔๐) รองลงมาคือประเด็นกำรเปิดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม อยู่ในระดับประสบความสาเร็จปานกลาง (๖.๓๐) ส่วน
ประเด็นกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับ
ประสบความสาเร็จปานกลาง (๕.๙๕) ซึ่งทุกประเด็น ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับประสบ
ความสาเร็จปานกลางทั้งสิ้น
ข้ อ เสนอแนะ ในการด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
นาโพธิ์กลาง และการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง ดังนี้
๑. โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณให้ ดำเนินกำรแล้ว ไม่ควรโอนงบประมำณเพิ่ มใน
ภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณที่ผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำด
กำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีกำรตั้งงบประมำณให้
สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง
๒. ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีกำรประเมินผล
ด้ำนควำมสำเร็จของโครงกำร ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดทำโครงกำรในครั้งต่อไป
๓. โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมำณ ควรมี
กำรเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบกำรจั ด งำนที่ แ ตกต่ ำงไปจำกเดิ ม โดยเน้ น ประโยชน์ ข องชุ ม ชนเป็ น ส ำคั ญ
นอกจำกนี้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีโ ครงกำรที่เป็นควำมคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
ให้บริกำรประชำชน

๔. โครงกำรที่ได้งบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ควรมีกำร
กระจำยงบประมำณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้ำนเพรำะถือว่ำเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิด
กำรกระจำยรำยได้ในทำงเศรษฐกิจ
๕. ทุกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำควรคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในเรื่องของ
ควำมพร้อมด้ำนพื้นที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และสถำนะทำง
กำรเงิน-กำรคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
หน่วยงำนภำยนอก
๖. เพิ่ ม โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาในพื้ น ที่
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนาข้อมูลจากที่ได้มา
จากการระดมความคิ ด เห็ น ของประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ มาประกอบการก าหนดหรือ ปรับ เปลี่ ย น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและ
สามารถดาเนินโครงการได้จริง
๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
โดยหาแนวทาง วิ ธีก ารให้ เกิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในทุ ก ขั้ น ตอนของการด าเนิ น
โครงการขององค์การบริห ารส่ วนตาบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการ
ดาเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการต่างๆ
ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตาบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน
รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
๘. ควรมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่ว นตาบล และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนาไปสู่แนว
ทางการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๙. ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
อย่ างทั่ ว ถึ งและต่ อ เนื่ อ งรวมถึ งการประชาสั ม พั น ธ์ข้อ มู ล ข่าวสารการด าเนิ น โครงการให้ ป ระชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง
๑๐. ควรมีก ารบริห ารจั ดการงบประมาณอย่ างเหมาะสมทั้ งปี งบประมาณ ตลอดจน
ดาเนิ น การโครงการพัฒ นาให้ ครอบคลุ มทุกพื้นที่ ทั่วถึง อนึ่ งการดาเนินโครงการต่างๆ ควรกาหนด
วัตถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ดาเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๑๑. การก าหนดแนวทางพั ฒ นาของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ค วรก าหนดแบบกว้ า งๆ ให้
ครอบคลุ ม และผลั กดั น ให้ มี ก ารจั ด ท างบประมาณจริงจะท าให้ ก ารน ามาติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนากระจายอยู่ทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินการ
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
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๖
๘
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล
ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำ ด้ ว ยกำรจัด ท ำแผนพั ฒ นำองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น
และคณะกรรมกำรพั ฒ นำท้ องถิ่น พร้อ มทั้ งประกำศผลกำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒ นำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิ บวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสอง
ครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นำโพธิ์ ก ลำง จึ งขอประกำศผลกำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด ท ำงบประมำณ กำรใช้ จ่ ำ ย และผลกำร
ดำเนินงำน รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและกำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่ อ ให้ ได้ ข้อ มู ล และผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง สำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลใน
กำรกำหนด แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดทำแผนพัฒนำในปีต่อไป
๒. เพื่อตรวจสอบและติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรแล้ว
๓. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่
นำมำตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เฉพำะที่เป็นโครงกำรพัฒนำ
ในหมวดค่ำใช้สอย (รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ) หมวดค่ำครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในครั้งนี้ จะทำ
กำรติดตำมและประเมิน ผลโครงกำรที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๒๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน
๒๕๕๑ เป็ น แนวทำงในกำรจั ดทำรำยงำนผลกำรด ำเนิน งำน โดยใช้ แผนพั ฒ นำท้ องถิ่น สี่ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๕๖๔), แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑, ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและเบิกจ่ ำยงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรสังเกตกำรณ์เป็นกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล เช่น กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรม/โครงกำร, กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรระดับสูง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล, สภำพแวดล้อมของสถำนที่ที่ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือโครงกำรหลัก
ซึ่งมีขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนำ ดังนี้
- ควำมเป็นมำในกำรติดตำมและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
- ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล
- วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
- ระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล
ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินกำร ดังนี้
- วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- พันธกิจองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- กำรวำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- กำรจัดทำงบประงบประมำณ
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ส่วนที่ ๓ ผลกำรประเมินผลแผนพัฒนำและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพำะในช่อง
ปี ๒๕๖๑ กับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
- ติดตำมและประเมินผลงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพำะใน
ช่องปี ๒๕๖๑ กับงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ข้อมูล และผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง สำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดทำแผนพัฒนำในปีต่อไป
๒. ทรำบผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำโพธิ์กลำงที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรแล้ว
๓. ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินการ
กำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นกำรตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้ำน
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรวำงแผนพัฒนำ กำรจัดทำงบประงบประมำณ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลนำโพธิ์กลำง จึงขอประกำศผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดทำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำ เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
และกำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง
"ตำบลน่ำอยู่น่ำท่องเที่ยว"
ข. พันธกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง –
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ได้กำหนดยุทธศำสตร์ไว้ ๗
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมประเพณี
๑. แผนงำนกำรศึกษำ
๒. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์ด้ำนสวัสดิกำรสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอำยุและสำธำรณสุขชุมชน
๑. แผนงำนสำธำรณสุข
๒. แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ยุทธศำสตร์ที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดระเบียบชุมชน
๑. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ยุทธศำสตร์ที่ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและผังเมือง
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
๒. แผนงำนเคหะและชุมชน
๓. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และงำนเยำวชน
๑. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
๒. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพำณิชย์ กำรลงทุน พัฒนำฝีมือแรงงำน เกษตรแบบพอเพียง
๑. แผนงำนกำรเกษตร
๒. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศำสตร์งำนอำนวยกำร งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร ประสำนงำนและบูรณำกำร
๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ง. กำรวำงแผน
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ได้จัดทำแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) ตำมกระบวนกำรที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่
แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนนำมำจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ ๓ ปี
ต่อไป
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลนำโพธิ์ ก ลำง ได้ ป ระกำศใช้ แ ผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงกำรที่จะดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

๒๕๖๒
จานวน

ยุท ธศาสตร์ด้านการศึ ก ษา ศาสนา
๔๔
และวัฒนธรรมประเพณี

๙,๒๘๕,๓๙๐.๐๐ ๔๗

ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุและสาธารณสุ ข
ชุมชน

๙

๙,๖๒๘,๐๐๐.๐๐

๙

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ด้านสิ่ งแวดล้ อ มและ
การจัดระเบียบชุมชน

๕

๔๙๕,๖๐๐.๐๐

๓

ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒๐๕
และผังเมือง
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬ า
และงานเยาวชน

๗

๙๓,๕๒๗,๒๐๐.๐๐ ๑๖๘
๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๗

งบประมาณ

๒๕๖๓
จานวน

งบประมาณ

๒๕๖๔
จานวน

งบประมาณ

๑๑,๒๕๗,๘๙๐.๐๐ ๔๖

๑๑,๒๓๗,๓๙๐.๐๐ ๔๖

๑๑,๒๐๘,๓๙๐.๐๐

๙,๖๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๐

๙,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐

๙,๖๗๑,๐๐๐.๐๐

๓๕๐,๐๐๐.๐๐

๓

๔๙,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๕๑
๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๗

๓๕๐,๐๐๐.๐๐

๓

๑๔,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕๑
๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐

๗

๓๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพาณิ ช ย์ การ
ลงทุ น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน เกษตร ๑๒
แบบพอเพียง

๖๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑๑

๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐

๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐

๔๖๐,๐๐๐.๐๐

ยุ ท ธศาสตร์ ง านอ านวยการ งาน
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ๑๓
ประสานงานและบูรณาการ

๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔

๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔

๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔

๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๒๙๕ ๑๑๕,๘๕๙,๑๙๐.๐๐ ๒๕๙

๗๒,๘๒๙,๘๙๐.๐๐ ๒๔๑

๓๗,๙๗๒,๓๙๐.๐๐ ๒๔๑

๓๐,๒๓๙,๓๙๐.๐๐

จ. กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๐ โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จำนวน ๙๕ โครงกำร
งบประมำณ ๒๔,๕๓๘,๖๐๕ บำท สำมำรถจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์
โครงกำร
ตำมข้อบัญญัติ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมประเพณี
๑๔ ๗,๗๔๙,๑๙๑.๐๐
ยุทธศำสตร์ด้ำนสวัสดิกำรสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอำยุและสำธำรณสุขชุมชน ๖
๙,๙๐๖,๘๐๐.๐๐
ยุทธศำสตร์ที่ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดระเบียบชุมชน
๒
๒๔๐,๖๑๔.๐๐

ยุทธศำสตร์ที่ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและผังเมือง
๕๑ ๔,๙๘๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และงำนเยำวชน
๗
๕๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพำณิชย์ กำรลงทุน พัฒนำฝีมือแรงงำน เกษตรแบบ
๕
๒๒๐,๐๐๐.๐๐
พอเพียง
ยุทธศำสตร์งำนอำนวยกำร งำนบริหำรและพัฒนำองค์กร ประสำนงำน
๑๐
๘๖๘,๐๐๐.๐๐
และบูรณำกำร
รวม ๙๕ ๒๔,๕๓๘,๖๐๕.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑.

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี

ส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ศตต.
บ้านปากลา

๒.

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี

กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน
,วัสดุการศึกษา)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือจูง
ใจไฝ่เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวนงบประมาณ

วัตถุประสงค์

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และมา
พัฒนาการที่ดี - เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่ายกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา -เพื่อแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และ
ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก
๑,๓๓๙,๘๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม
ตามวัย - เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีสารอาหารครบ ๕
หมู่ - จัดซื้อวัสดุพัฒนาความพร้อมระดับปฐมวัย
๒๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน

๖๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา

ผลผลิต
- หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ ๕ ปี

- เด็กใน ศพด.ทุกคนมีร่างกายเจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย
- เด็กใน ศพด.ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและ
เรียนรู้พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน
- นักเรียนให้ความสนใจและให้ความสาคัญของ
การศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.๘๙๐
คน

๓,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตาม - เด็กใน รร.ในพื้นที่ตาบลนาโพธิก์ ลางทุกคนมี
วัย - เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารทีด่ ีมีประโยชน์ มีสารอาหารครบห้าหมู่ การเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามวัยทุกคน

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ.
๘๙๓ คน

๑,๗๗๔,๔๐๒.๐๐ - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตาม - เด็กใน รร.ในพื้นที่ตาบลนาโพธิก์ ลางมีการ
วัย - เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนรร.ในพื้นที่ทุกคน
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

อาหารเสริม(นม)ศพด. ๑,๒๕๖ คน

พัฒนาบุคลากรของ ศพด.

๓๘๘,๙๘๙.๐๐ - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตาม - เด็กใน ศพด.ในพื้นที่ตาบลนาโพธิ์กลางมีการ
วัย - เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.ในพื้นที่ทุกคน
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๓๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อให้บุคลากร ศพด./ศดว.ทุกคน เข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาตนเอง - เพื่อ - ครูและผู้ดูแลเด็กใน ศพด. ศดว. ทุกแห่งมี
เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั บุคลอื่น
คุณภาพมากขึ้น

๙.

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
๑๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
๑๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
๑๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณี
๑๕. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน
๑๖. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน
๑๗. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน

ศูนย์เด็กน่ารัก น่าอยู่ น่าเรียน

๑๒,๐๐๐.๐๐ - เพื่อให้ ศพด.บ้านหนองผือมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กใน ศพด.ได้เป็นอย่างดี - เพื่อสร้างบรรยากาศ
เรียนรู้ที่ดีมีห้องรียนที่ได้มาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน
๐.๐๐ - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ มี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีทั้งภายนอกภายใน
เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

๗๐,๐๐๐.๐๐ -เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

-ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลนา
โพธิ์กลาง

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

๗๐,๐๐๐.๐๐ -เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักจิตสานึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา

-ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลนา
โพธิ์กลาง

กิจกรรมประเพณีออกพรรษา

๓๐,๐๐๐.๐๐ -สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

-ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลนา
โพธิ์กลาง

กิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตาบล เงินอุดหนุนแบบมี
นาโพธิก์ ลาง
วัตถุประสงค์

กิจกรรมงานบุญธรรมยาตราสู่ผา
ชะนะได ตักบาตรรับตะวันใหม่
ก่อนใครในสยาม
การปฏิบัติงานของ ศสมช.

การสงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้
ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ประชาชนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

-ประชาชน ๑๐ หมูบ่ ้านในเขตพื้นที่ตาบลนาโพธิ์
กลาง

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

๗๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ศสมช.

- มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ศสมช.อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่งได้รับการเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ได้ช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง
ในเขตตาบลนาโพธิก์ ลาง

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว

- ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กาหนด

๑๘. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน
๑๙. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน
๒๐. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ
และสาธารณสุขชุมชน
๒๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัด
ระเบียบชุมชน
๒๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัด
ระเบียบชุมชน
๒๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง
๒๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง
๒๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

๖,๘๘๐,๘๐๐.๐๐ -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

-ผู้สูงอายุในตาบลได้รับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

-ผู้พิการในตาบลได้รับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ฝึกอบรม อปพร.

๒๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์
พื้นฐานและผังเมือง
กลาง-ปากลา ช่วงหน้าที่ทาการ
อบต.

-ผู้ป่วยเอดส์ในตาบลได้รับสวัสดิการ

๔๐,๖๑๔.๐๐ -เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบือ้ งต้น

-ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้น

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
กาจัดขยะภายในตาบลนาโพธิ์กลาง
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทาการ
อบต.

๓๖,๐๐๐.๐๐ -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์

๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อกาจัดขยะในชุมชนอย่างถูกสุขอนามัย
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๕๐,๐๐๐.๐๐ -เพื่อให้ อบต.มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานและจัด
กิจกรรมต่าง - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

-ทุกหมู่บา้ นมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- มีระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
- ทุกหมู่บ้านได้รับการกาจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย
-มีสวนหย่อมและต้นไม้ประดับที่ให้ความร่มรื่น
เพียงพอ -มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้
สะอาดเรียบร้อย
สายนาโพธิก์ ลาง-ปากลา ช่วงหน้าที่ทาการ อบต.
ขนาด กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒
ข้าง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร

๒๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขยายไหล่ถนนลูกรังสายนาโพธิ์ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
กลาง-ซะซอม ช่วงสะพานร่องพะ รัฐบาลจัดเก็บและ
ลิก
จัดสรรให้
๒๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์
พื้นฐานและผังเมือง
กลาง-ปากลา ช่วงหน้าโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์กลาง

๘๖,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๒๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้ น เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
นาโพธิ์ใต้
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๓๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง เกรดเกลี่ยถนนภายในตาบล
พื้นฐานและผังเมือง

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๓๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง สร้างป้ายซุ้มหมู่บ้านคันท่าเกวียน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๓๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๓๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าวัด เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บุญธิศาราม
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นทีท่ ราบว่าหมู่บ้านอะไรและเกิด
ทัศนียภาพที่สวยงาม
๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย

๑๐๙,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

จากสายถึงซะซอม ช่วงสะพานร่องพะลิก กว้าง
๑.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๕
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ ปรับแต่ง
สายนาโพธิก์ ลาง-ปากลา ช่วงหน้าโรงเรียนบ้าน
นาโพธิก์ ลาง ขนาดกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร
ความยาวรวม ๑ ข้าง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐
ตารางเมตร
จากสายห้วยทรายถึงละพุ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ถนนลูกรังภายในตาบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๓๗,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๕๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลีย่
ปรับแต่ง
สร้างป้ายชื่อหมูบ่ ้านคันท่าเกวียน

สนามกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว
๔๑๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
สายทางหน้าวัดบุญธิศาราม กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๓๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโพ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ธาราม บ้านนาโพธิ์เหนือ
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๐๔,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๓๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับภูมิทัศน์ถนนสวยงามเพือ่ การ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ท่องเที่ยว
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๓๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(บ้าน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
หนองผือ)
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๓๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๓๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกโคกสนาม เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านนาโพธิ์เหนือ
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๓๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายป่า
พื้นฐานและผังเมือง
ชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ

๑๐๓,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์(บ้านหนองผือ)ที่ได้มาตรฐานไว้ขาย
สินค้า
๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๔๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายอ่าง เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
เก็บน้าร่องจะขวางตอนล่าง บ้าน รัฐบาลจัดเก็บและ
หนองผือ
จัดสรรให้

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

สายหน้าวัดโพธาราม บ้านนาโพธิ์เหนือ จุดที่ ๑
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๑๐๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐
เมตร
งานตัดหญ้าไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว
๑๘,๕๐๐ เมตร งานตัดกิ่งไม้ข้างทาง กว้าง
๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘,๕๐๐ เมตร
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(บ้านหนองผือ)
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร
สายหน้าสนามกีฬากลาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐๗ เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๔ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง
สายโคกสนาม บ้านนาโพธิ์เหนือ กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๔
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง
สายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่ ปรับแต่ง
สายอ่างเก็บน้าร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนอง
ผือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๗๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

๔๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านนา
พื้นฐานและผังเมือง
โพธิใ์ ต้
๔๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านนา
พื้นฐานและผังเมือง
โพธิเ์ หนือ(สามแยกครูเล็ก)
๔๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านนาโพธิ์เหนือ ๒ จุด
๔๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านนา
พื้นฐานและผังเมือง
โพธิเ์ หนือ(หน้าบ้านครูอุทา)
๔๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์
พื้นฐานและผังเมือง
(หนองสิม)

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๔๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนา เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
โพธิก์ ลาง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๔๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านนาโพธิ์กลาง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๔๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
นาโพธิก์ ลาง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๔๙,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๗,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๑๗,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๒๓,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๑๕๒,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร

๑๑๑,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างภายในหมูบ่ ้าน

๗๘,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในศาลา
เอนกประสงค์
๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างภายในหมูบ่ ้าน

ซอยสุขสวัสดิ์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ .๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตารางเมตร
สามแยกบ้านครูเล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพนื้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตารางเมตร
งาน Track Coat จานวน ๖๔.๕๐ เมตร งาน
จานวน Asphalt (C๐๐l Mix)
ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๓๐.๐๐ ตารางเมตร
ขุดลอกสระน้าสาธารประโยชน์(หนองสิม)สภาพ
เดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย
๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๕ เมตร ความยาว
๓๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ ปากกว้างเฉลีย่ ๓๖.๐๐
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐
เมตร
ยาว ๓๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จานวน ๑๑
ช่อง เฉลี่ยช่องละ ๓.๐๐ เมตร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร

๔๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้าน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านนาโพธิ์ใต้
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๕๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับถมที่ลานตลาด บ้านนาโพธิ์ใต้ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๕๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
เลิศ เมืองกลาง บ้านนาโพธิ์ใต้
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๕๘,๐๐๐.๐๐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน

จากทางเข้าหมู่บ้านถึงสี่แยกกลางบ้านบ้านนา
โพธิ์ใต้ ท่อระบายน้า คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐
เมตร จานวน ๑๐๖ ท่อน บ่อพักน้า คสล. ตาม
แบบ อบต. กาหนด จานวน ๑๑ บ่อ
๕๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนมีลานตลาดที่ได้มาตรฐานในการซื้อขาย มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ลูกบาศก์
สินค้า
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
๓๙,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก
เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
กลางบ้าน บ้านนาโพธิ์ใต้ (เนินสูงๆ) รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๒๕,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายทางแยก
พื้นฐานและผังเมือง
ลานตลาดชุมชน บ้านนาโพธิ์ใต้

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๔๕,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขยายผิวจราจรถนนสายนาโพธิ์
พื้นฐานและผังเมือง
กลาง-ปากลา ช่วงบ้านคันท่า
เกวียน

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๒๐๕,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าภายใน
พื้นฐานและผังเมือง
หมูบ่ ้าน บ้านหนองผือ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๒๙๔,๐๐๐.๐๐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน

สายบ้านนายเลิศ เมืองกลาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สายสี่แยกกลางบ้าน บ้านนาโพธิ์ใต้ (เนินสูงๆ)
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ
๐.๕๐ เมตร
สายทางแยกลานตลาดชุมชนขนาด กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สายนาโพธิก์ ลาง-ปากลา ช่วงซันหอพลับพลา
บ้านคันท่าเกวียน กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ความยาวรวม ๒ ข้าง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
จากสี่แยกกลางบ้านถึงโรงเรียนบ้านหนองผือ ท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จานวน
๑๙๑ ท่อน บ่อพักน้า คสล. ตามแบบ อบต.
กาหนด จานวน ๒๑ บ่อ

๕๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงถนนดินสายแก่งยะพืด
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านปากลา

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๒๕,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเวสสันดร เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านปากลา
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้าน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ปากลา
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๕๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ถวิล บ้านปากลา
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอา เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
พร บ้านปากลา
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างป้อมยามบ้านทุ่งนาเมือง เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ข้างศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๖๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางศาลา เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
อยูด่ ีมีสุข
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๘๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๖๔,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๕๙,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ อปพร.และ

๑๔๑,๐๐๐.๐๐ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย

๙๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

ปรับปรุงถนนดินสายแก่งยะพืด ขนาด กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
๑,๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
สายทางเวสสันดร บ้านปากลา กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว
๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตารางเมตร
สายบ้านนายถวิล บ้านปากลา กว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร
สายบ้านนางอาพร บ้านปากลา กว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ก่อสร้างป้อมยามกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐
เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร
บริเวณข้างศาลาอยู่ดีมีสุข กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ลาน
ลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สายทางศาลาอยู่ดีมีสุข กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๙๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร

๖๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนนดินบ้านซะซอม
พื้นฐานและผังเมือง

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๒๓,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๖๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนาสัน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
เทพ บ้านซะซอม
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๖๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงหลังคา ศพด.ซะซอม บ้าน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
ซะซอม
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ปรับภูมิทัศน์บ้านซะซอม
เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้าภายใน เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
หมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์เหนือ
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๖๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแสนเมือง เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
บ้านโนนสวรรค์
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๗๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีต
เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
อเนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๗๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
พื้นฐานและผังเมือง
เจิมบ้านหนองเจริญ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๙๖,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้นักเรียน/ครูผู้ดูแลเด็กได้รับความสะดวกสบาย

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดร่มรื่น

๒๙๔,๐๐๐.๐๐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้าน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

๙๗,๐๐๐.๐๐ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร

จากสายภูนอ้ ยถึงภูอานนท์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรคันดินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
สายนาสันเทพ-ร่องตะหวิด บ้านซะซอม กว้าง ๔
เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ลูกบาศก์
เมตร
ปรับปรุงหลังคา ศพด.ซะซอม พื้นที่หลัง
๑๖๘.๗๖ ตารางเมตร
ปรับภูมิทัศน์บ้านซะซอม ปลูกต้นไม้ประดับ ตัด
กิ่งไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงแหล่งเสื่อม โทรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน
ท่อระบายน้า คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร
จานวน ๑๙๑ ท่อน บ่อพักน้า คสล. ตามแบบ
อบต. กาหนด จานวน ๒๑ บ่อ
สายแสนเมือง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑,๔๙๒.๐๐ ลูกบาศก์
ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง
๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐
ตารางเมตรเมตร
สายบ้านนายเจิมบ้านหนองเจริญ กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๗๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่อง เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
กรองน้า บ้านหนองเจริญ
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้
๗๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้าง ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐานและผังเมือง
(ร่องจะขวาง)
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้

๗๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๗๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๗๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๗๗. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๗๘. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๗๙. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน

แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่มที่สะอาด

มีถังน้าพลาสติก ปั๊มจ่ายน้า เครื่องกรองสนิม
เครื่องกรองกลิ่น สี คลอรีน เครื่องกรองหินปูน
เครื่องกรองตะกอน เครื่องฆ่าเชื้อโรค ค่าแรง
อุปกรณ์
๑๕๒,๐๐๐.๐๐ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร
ขุดลอกสระน้าสาธารประโยชน์(ร่องจะขวาง)
สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ก้น
กว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลีย่ ๑.๗๕ เมตร
ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ ปากกว้าง
เฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ในเขต - เยาวชนและประชาชน ๑๐ หมูบ่ ้านในเขตพื้นที่
อาเภอโขงเจียมได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเพื่อเชื่อมความสาพันธ์ไมตรี ตาบลนาโพธิ์กลาง
ระหว่างชุมชนเพื่อให้เกิดความรักสามัคคี
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาเพื่อใช้ - เยาวชนและประชาชน ๑๐ หมูบ่ ้าน ตาบลนา
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หา่ งไกลจากยาเสพติด
โพธิ์กลาง

กิจกรรมของชมรมกีฬาตาบลนา
โพธิ์กลาง

๓๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย - เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

- ประชาชนในตาบลเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
๕๐๐ คน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชน

-กลุ่มใผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนตาบลนา
โพธิ์กลาง

กิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยว
ตาบลนาโพธิ์กลาง

๒๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตาบลนาโพธิก์ ลาง

-เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตาบลนาโพธิ์กลาง

อบรมทบทวนมัคคุเทศก์ ยุว
มัคคุเทศก์ป่าดงนาทาม

๒๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

-เพื่อเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์และค้นหารวบรวม
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๘๐. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และงาน
เยาวชน
๘๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์
การลงทุน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
๘๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์
การลงทุน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
๘๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์
การลงทุน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
๘๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์
การลงทุน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
๘๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์
การลงทุน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
๘๖. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ

จัดหาเกวียน บ้านคันท่าเกวียน

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

๘๐,๐๐๐.๐๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เกวียน ๔ เล่มพร้อมล้อไม่มีควายลาก

- ได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
นาโพธิก์ ลาง

๓๐,๐๐๐.๐๐ - กาหนดแผนพัฒนาตาบลด้านการเกษตร ๒.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน - อบรมพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ถา่ ยทอด
พื้นที่ตาบลนาโพธิก์ ลาง
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลนาโพธิ์กลาง

บริหารจัดการป่าชุมชน

๒๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน

ฝึกอบรม/ทบทวนราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปา่ หรือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อบรมกลุ่มอาชีพต่างๆในตาบล

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑.ทบทวนความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ๒.เตรียมเครื่อข่ายการทางาน - เป้าหมายป่าชุมชนเสื่อมโทรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

๕๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และเงินทุน/วัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน

กิจกรรมวันสาคัญของชาติ

๓๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสนับสนุนวันสาคัญของชาติ

- มีการสนับสนุนวันสาคัญของชาติ

- ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน

๘๗. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๘๘. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๘๙. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๙๐. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๙๑. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๙๒. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๙๓. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ

จัดกิจกรรม อบต.สัญจร

๒๕,๐๐๐.๐๐ - เพื่อบูรณาการปัญหาความต้องการของประชาชนและส่วนราชการ

-จัดโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชนจานวน
๑๐ หมู่บ้าน

กิจกรรมประชาคมเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๔๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อบูรณาการปัญหาความต้องการของประชาชนและส่วนราชการ

- มีการประชาคมเพื่อจัดจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

๑๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาการทางานขององค์กร

- เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลฯลฯ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

๑๓,๐๐๐.๐๐ - เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร

- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิม่ พูน
ความรู้

สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อบูรณาการปัญหาความต้องการของประชาชนและส่วนราชการ

- รับทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

กิจกรรมสาหรับคณะทางาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา เมื่อครบวาระหรือ
เลือกตั้งซ่อม

๑๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อบูรณาการปัญหาความต้องการของประชาชนและส่วนราชการ

- ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถิ่น

- ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาแก่ผู้บริหาร

๙๔. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ
๙๕. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร ประสานงานและ
บูรณาการ

การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
อุดหนุนกิจกรรมศูนย์ประสานงาน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอโขง
เจียม

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อพัฒนาการทางานขององค์กร

- เป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ยานพาหนะฯ

๓๐,๐๐๐.๐๐ - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง -สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ประสานงานการจัดซื้อ
ส่วนท้องถิ่นอาเภอโขงเจียม
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอโขง
เจียม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา
รวม ๓๑ โครงการ จานวนเงิน ๘,๖๐๕,๐๒๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน ๒๘ โครงการ จานวนเงิน ๖,๖๗๘,๑๐๙ ล้านบาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
๘
๑,๗๓๑,๒๒๕.๐๐
๖
๑๘๔,๒๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุและสาธารณสุขชุมชน
๓
๕,๐๓๒,๗๐๐.๐๐
๓
๕,๐๓๒,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน
๒
๒๐๔,๙๘๐.๐๐
๒
๒๐๔,๙๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑๓
๑,๑๒๐,๖๐๐.๐๐ ๑๒
๗๔๐,๖๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน
๒
๒๗๖,๘๒๘.๐๐
๒
๒๗๖,๘๒๘.๐๐
ยุทธศาสตร์งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร ประสานงานและบูรณาการ
๓
๒๓๘,๖๙๖.๐๐
๓
๒๓๘,๖๙๖.๐๐
รวม ๓๑
๘,๖๐๕,๐๒๙.๐๐ ๒๘
๖,๖๗๘,๑๐๙.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นาโพธิ์กลาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร ศตต.บ้านปากลา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน,วัสดุการศึกษา)

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
๑๔๐,๐๐๐.๐๐

๑,๓๓๙,๘๐๐.๐๐

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

๕,๗๐๐.๐๐ ๐๐๑๖/๖๑

วันที่เซ็น
สัญญา

๓๑/๑๐/
๒๕๖๐
๓๐/๐๙/
๖,๒๕๐.๐๐ ๐๐๒๙/๖๑
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๕,๗๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๗
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๖,๒๕๐.๐๐ ฏ ๑๐๘/๖๑
๒๕๖๐
๘๑,๙๐๐.๐๐ ฏ ๙๐/๖๑ ๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๑๐๗,๑๐๐.๐๐ ฏ ๙๑/๖๑
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๑๐,๔๐๐.๐๐ ฏ ๙๒/๖๑
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๑๓,๖๐๐.๐๐ ฏ ๙๓/๖๑
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๒,๑๐๐.๐๐ ฏ ๙๔/๖๑
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๘,๙๐๐.๐๐ ฏ ๙๕/๖๑
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๓๒,๕๐๐.๐๐ ฎ ๙๖/๖๑
๒๕๖๐

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
๑
๓๐
๑
๑
๙๐
๑
๙๐
๑
๑
๑
๑

๔๒,๕๐๐.๐๐ ฏ ๙๗/๖๑
๔๔,๒๐๐.๐๐ ฏ ๙๘/๖๑
๕๗,๘๐๐.๐๐ ฏ ๙๙/๖๑
๕๒,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๐/๖๑
๖๘,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๑/๖๑
๑๙,๕๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๒/๖๑
๒๕,๕๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๓/๖๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๖๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐ ฏ ๒๗๙/๖๑
๖๗๕.๐๐ ฏ ๓๒๙/๖๑

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.๘๙๐ คน

๓,๗๐๔,๐๐๐.๐๐

๖๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๐๙/๖๑
๒๐๔,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๑๐/๖๑
๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๑๑/๖๑
๙๖,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๑๒/๖๑

๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๓/๑๑/
๒๕๖๐
๑๐/๐๑/
๒๕๖๑
๒๒/๐๑/
๒๕๖๑
๑๔/๑๑/
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๒๕๖๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๔/๑๑/
๒๕๖๐
๑๔/๑๑/
๔๘,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๑๔/๖๑
๒๕๖๐
๑๕,๐๐๐.๐๐ ฏ ๘๘/๖๑ ๑๓/๑๐/
๒๕๖๐
๐๓/๑๑/
๔๕๐.๐๐ ฎ ๘๙/๖๑
๒๕๖๐
๔๐,๘๐๐.๐๐ ฏ ๕๘๐/๖๑ ๑๐/๐๔/
๒๕๖๑
๑๒/๐๔/
๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐
๒๕๖๑
๑๐/๐๔/
๑,๕๐๐.๐๐ ๑๙๓
๒๕๖๑
๑๑/๐๔/
๒,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕
๒๕๖๑
๑๑/๐๔/
๓,๐๐๐.๐๐ ๑๙๗
๒๕๖๑
๓,๘๐๐.๐๐ ฏ ๒/๖๑
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๑๗/๑๐/
๕๐๐.๐๐ ฏ๒๔/๖๑
๒๕๖๐
๐๕/๑๐/
๑๒,๐๐๐.๐๐ ฏ๒๓/๖๑
๒๕๖๐
๖,๐๐๐.๐๐ ฎ ๒๒๕/๖๑ ๒๘/๑๒/
๒๕๖๐

๓๖๗,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๑๓/๖๑

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมประเพณีออกพรรษา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมงานบุญธรรมยาตราสู่ผาชะนะได ตักบาตรรับ
ตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม

๗๐,๐๐๐.๐๐

๗๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑

๒๐,๐๐๐.๐๐ ฏ ๒๒๖/๖๑
๕,๙๕๐.๐๐ ฏ ๒๒๗/๖๑
๑๘,๐๕๐.๐๐ ฏ ๒๙๔/๖๑
๓,๖๐๐.๐๐ ฏ ๓๒๘/๖๑
๙. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุและ
สาธารณสุขชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์

๖,๘๘๐,๘๐๐.๐๐

๕๗๙,๖๐๐.๐๐ ฏ ๓/๖๑
๕๗๙,๘๐๐.๐๐ ฏ ๔๘/๖๑
๕๗๘,๑๐๐.๐๐ ฏ ๑๕๕/๖๑
๕๗๗,๔๐๐.๐๐ ฏ ๒๔๒/๖๑

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุและ
สาธารณสุขชุมชน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์

๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๕๖,๐๐๐.๐๐ ฏ ๔/๖๑
๒๒๖,๔๐๐.๐๐ ฏ ๔๙/๖๑
๒๒๖,๔๐๐.๐๐ ฏ ๑๕๖/๖๑

๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุและ
สาธารณสุขชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๔/๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๕๐/๖๑

๒๘/๑๒/
๒๕๖๐
๒๘/๑๒/
๒๕๖๐
๑๐/๐๑/
๒๕๖๑
๒๒/๐๑/
๒๕๖๑
๐๓/๑๐/
๒๕๖๐
๐๖/๑๑/
๒๕๖๐
๐๔/๑๒/
๒๕๖๐
๐๘/๐๑/
๒๕๖๑
๐๓/๑๐/
๒๕๖๐
๐๖/๑๑/
๒๕๖๐
๐๔/๑๒/
๒๕๖๐
๐๓/๑๐/
๒๕๖๐
๐๖/๑๑/
๒๕๖๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๑๕๗/๖๑
๑๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

๑๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

ฝึกอบรม อปพร.

๔๐,๖๑๔.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐ ฏ ๕๖๐/๖๑

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๖,๘๖๐.๐๐ ฏ ๔๕๑/๖๑
๑๒,๐๐๐.๐๐ ฏ ๕๑๔/๖๑
๖๐๐.๐๐ ฏ ๕๑๕/๖๑
๗๘,๐๐๐.๐๐ ๙๐/๖๑
๒,๕๒๐.๐๐ ๑๕๙/๖๑

๑๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

กาจัดขยะภายในตาบลนาโพธิ์กลาง

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๑๒๐.๐๐ ฎ ๖๙/๖๑
๑๕,๑๒๐.๐๐ ฏ ๗๐/๖๑
๑๐,๘๐๐.๐๐ ฎ ๗๑/๖๑
๑๒,๗๒๐.๐๐ ฎ ๗๒/๖๐
๑๐,๘๐๐.๐๐ ฏ ๗๓/๖๑
๑๔,๔๐๐.๐๐ ฏ ๗๔/๖๑

๐๔/๑๒/
๒๕๖๐
๐๕/๐๔/
๒๕๖๑
๐๒/๐๓/
๒๕๖๑
๒๗/๐๒/
๒๕๖๑
๒๗/๐๒/
๒๕๖๑
๒๗/๐๒/
๒๕๖๑
๒๗/๐๒/
๒๕๖๑
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๑
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐

๑
๑
๑
๖
๑
๓
๓
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

๑๒,๐๐๐.๐๐ ฏ ๗๕/๖๑
๑๖,๘๐๐.๐๐ ฏ ๗๖/๖๑
๑๐,๙๒๐.๐๐ ฏ ๗๗/๖๑
๑๐,๙๒๐.๐๐ ฏ ๗๘/๖๑
๑๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑๗. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑๘. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑๙. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๐. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๑. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทาการ อบต.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ขยายไหล่ถนนลูกรังสายนาโพธิ์กลาง-ซะซอม ช่วงสะพาน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
ร่องพะลิก
และจัดสรรให้
เกรดเกลี่ยถนนภายในตาบล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกโคกสนาม บ้านนาโพธิ์เหนือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ปรับถมที่ลานตลาด บ้านนาโพธิ์ใต้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านปากลา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๕๐๐.๐๐ ฏ ๔๑๖/๖๑

๘๖,๐๐๐.๐๐

๘๕,๕๐๐.๐๐ ฏ ๕๗๙/๖๑

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙๙

๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๙,๕๐๐.๐๐ ฏ ๓๙๑/๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๙,๕๐๐.๐๐ ๑๒๕/๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๙,๕๐๐.๐๐ ๑๒๔/๖๑

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๙,๐๐๐.๐๐ ฎ ๕๐๙/๖๑

๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๕๐๐.๐๐ ฏ ๒๓๕/๖๑

๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๕๐๐.๐๐ ฎ ๑๒๗/๖๑

๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๐๒/๑๐/
๒๕๖๐
๑๕/๐๑/
๒๕๖๑
๑๕/๐๓/
๒๕๖๑
๑๒/๐๔/
๒๕๖๑
๑๕/๐๑/
๒๕๖๑
๐๒/๐๒/
๒๕๖๑
๐๒/๐๒/
๒๕๖๑
๒๑/๐๒/
๒๕๖๑
๑๒/๑๒/
๒๕๖๐
๐๖/๑๐/
๒๕๖๐

๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๒๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๖. ยุทธศาสตร์ที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๒๗. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน

๒๘. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน

๒๙. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร
ประสานงานและบูรณาการ
๓๐. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร
ประสานงานและบูรณาการ

ก่อสร้างถนนดินบ้านซะซอม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนาสันเทพ บ้านซะซอม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้า บ้านหนองเจริญ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ฯลฯ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

๑๒๓,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๒,๐๐๐.๐๐ ฏ ๕๕๙/๖๑ ๑๕/๐๓/
๒๕๖๑
๙๙,๐๐๐.๐๐ ฏ ๓๑๗/๖๑ ๑๒/๑๒/
๒๕๖๐
๔๙,๕๐๐.๐๐ ฏ ๔๖๒/๖๑ ๒๒/๐๑/
๒๕๖๑
๕๙,๕๒๐.๐๐ ฏ ๓๑๘/๖๑ ๒๒/๐๑/
๒๕๖๑
๒๒/๐๑/
๓๐,๔๐๐.๐๐ ฏ ๓๑๙/๖๑
๒๕๖๑
๒๒/๐๑/
๒๘,๐๐๐.๐๐ ฏ ๓๒๐/๖๑
๒๕๖๑
๐๒/๐๒/
๑๔๙,๙๐๘.๐๐ ฏ ๓๖๙/๖๑
๒๕๖๑
๐๒/๐๒/
๑,๖๐๐.๐๐ ฏ ๓๖๘/๖๑
๒๕๖๑
๐๒/๐๒/
๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๓๖๗/๖๑
๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ ฏ ๓๙๒/๖๑ ๐๕/๐๒/
๒๕๖๑
๐๖/๐๒/
๑,๔๐๐.๐๐ ฏ ๓๙๘/๖๑
๒๕๖๑
๑,๐๐๐.๐๐ ฏ ๖๖/๖๑ ๐๘/๑๑/
๒๕๖๐
๒,๙๒๐.๐๐ ฏ ๑๐๕
๑๔/๑๑/
๒๕๖๐

๓๐
๓๐
๓๐
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๓๑. ยุทธศาสตร์งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร
ประสานงานและบูรณาการ

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘,๗๒๐.๐๐ ฏ ๑๐/๖๑
๕๘,๕๐๐.๐๐ ฏ ๑๑/๖๑
๓๒,๘๐๐.๐๐ ฏ ๑๒/๖๑
๖,๒๔๐.๐๐ ฎ ๑๖/๖๑
๑๒,๔๘๐.๐๐ ฎ ๑๗/๖๑
๘,๒๒๐.๐๐ ฏ ๑๘/๖๑
๙,๘๐๐.๐๐ ฏ ๑๙/๖๑
๑๗,๑๖๐.๐๐ ฏ ๒๐/๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ ฎ ๑๑๘/๖๑
๑๒,๓๙๖.๐๐ ฏ ๑๑๘/๖๑
๓,๔๘๐.๐๐ ฏ ๑๒๒/๖๑
๓,๔๘๐.๐๐ ฏ ๑๒๓/๖๑
๓๒,๕๐๐.๐๐ ฏ ๑๒๖/๖๑

๑๑/๑๐/
๒๕๖๐
๑๑/๑๐/
๒๕๖๐
๑๑/๑๐/
๒๕๖๐
๑๒/๑๐/
๒๕๖๐
๑๒/๑๐/
๒๕๖๐
๑๗/๑๐/
๒๕๖๐
๑๗/๑๐/
๒๕๖๐
๑๗/๑๐/
๒๕๖๐
๑๗/๑๑/
๒๕๖๐
๑๗/๑๑/
๒๕๖๐
๑๗/๑๑/
๒๕๖๐
๑๗/๑๑/
๒๕๖๐
๒๑/๑๑/
๒๕๖๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๔,๐๘๐.๐๐ ฏ ๑๔๖/๖๑
๑,๙๒๐.๐๐ ฏ๑๔๗/๖๑

๓๐/๑๑/
๒๕๖๐
๓๐/๑๑/
๒๕๖๐

๑
๑

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
๑๐๐%
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๔๔.๐
๙.๒๙ ๑๔.๐
๗.๗๕
๘.๐
๑.๗๓
๖.๐
๐.๑๘
๕.๐
๐.๑๕

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผูส้ ูงอายุและสาธารณสุขชุมชน

๙.๐

๙.๖๓

๖.๐

๙.๙๑

๓.๐

๕.๐๓

๓.๐

๕.๐๓

๓.๐

๕.๐๓

๓.ยุทธศาสตร์ทดี่ ้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

๕.๐

๐.๕๐

๒.๐

๐.๒๔

๒.๐

๐.๒๐

๒.๐

๐.๒๐

๒.๐

๐.๒๐

๒๐๕.๐

๙๓.๕๓

๕๑.๐

๔.๙๘

๑๓.๐

๑.๑๒

๑๒.๐

๐.๗๔

๑๑.๐

๐.๖๙

๗.๐

๐.๖๐

๗.๐

๐.๕๗

๒.๐

๐.๒๘

๒.๐

๐.๒๘

๒.๐

๐.๒๘

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์ การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน เกษตรแบบพอเพียง

๑๒.๐

๐.๖๗

๕.๐

๐.๒๒

๐.๐

๐.๐๐

๐.๐

๐.๐๐

๐.๐

๐.๐๐

๗.ยุทธศาสตร์งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร ประสานงานและบูรณาการ

๑๓.๐

๑.๖๕

๑๐.๐

๐.๘๗

๓.๐

๐.๒๔

๓.๐

๐.๒๔

๓.๐

๐.๒๔

๔.ยุทธศาสตร์ทดี่ ้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริห ารส่ วนตาบลนาโพธิ์กลาง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญั ติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และ พื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้

๑. ส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ศตต.บ้านปากลา
๒. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๓. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
๔. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
๕. กิจกรรมประเพณีออกพรรษา
๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๗. เบี้ยยังชีพคนพิการ
๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๙. ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
๑๐. ฝึกอบรม อปพร.
๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทาการ อบต.
๑๒. ขยายไหล่ถนนลูกรังสายนาโพธิ์กลาง-ซะซอม ช่วงสะพานร่องพะลิก
๑๓. ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
๑๔. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
๑๕. ปรับปรุงถนนลงหินคลุกโคกสนาม บ้านนาโพธิ์เหนือ
๑๖. ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ
๑๗. ปรับถมที่ลานตลาด บ้านนาโพธิ์ใต้
๑๘. ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านปากลา
๑๙. ก่อสร้างถนนดินบ้านซะซอม
๒๐. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนาสันเทพ บ้านซะซอม
๒๑. ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้า บ้านหนองเจริญ
๒๒. แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์
๒๓. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๒๔. จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
๒๕. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
๒๖. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ซ. คณะกรรมการ
๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล
๒.คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น
ชื่อ
ตาแหน่ง

๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ
ตาแหน่ง

เบอร์มือถือ

email

เบอร์โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

เบอร์มือถือ

email

เบอร์โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

เบอร์มือถือ

email

ส่วนที่ ๓
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
มีกำรใช้แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง ซึ่งมีกำร
ดำเนินกำรทั้งสองส่วน รวมทั้งสิ้น ๑๙ ตัวชี้วัด
มีกำรใช้แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีโครงกำร
ที่ป รำกฏในแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพำะปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้ น ๒๙๕ โครงกำร อยู่ใน
แผนพัฒ นำจังหวัด ๒๙๕ โครงกำร ได้รับกำรอนุมัติโครงกำรโดยตรำเป็นข้อบัญ ญัติงบประมำณ ๙๕
โครงกำร ลงนำมสัญญำ ๓๑ โครงกำร แล้วเสร็จ ๒๖ โครงกำร อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร ๕ โครงกำร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร ๐ โครงกำร ยกเลิก ๐ โครงกำร
มีกำรใช้แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ เพื่อใช้ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ รำยละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ ข้อ มู ล ทั่ ว ไป ผู้ ต อบแบบสอบถำมส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ห ญิ งร้อ ยละ ๕๘.๓๓ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๗๘ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เรียนระดับชั้น
มัธยมหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ ๔๗.๒๒ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร ร้อยละ
๘๖.๑๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์และจำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ
๒๕๐
อยูใ่ นแผน
ได้ปฏิบตั ิ

๒๐๕

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๔๔

๕๑
๑๔

๐
ยุทธ์ฯ ๑

๙

๖

ยุทธ์ฯ ๒

๕

๗ ๗

๒

ยุทธ์ฯ ๓

ยุทธ์ฯ ๔

ยุทธ์ฯ ๕

๑๒

๕

ยุทธ์ฯ ๖

๑๓ ๑๐

ยุทธ์ฯ ๗

ส่วนที่ ๓ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงใน
ภำพรวม

๖๘.๑๑

๗๐.๐๐

ภาพรวม

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๑๗.๙๖

๒๐.๐๐

๑๓.๙๓

๑๐.๐๐
๐.๐๐
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

ส่วนที่ ๓ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงในแต่
ละยุทธศำสตร์
๑๐

๑๐.๐๐

๙

ภาพรวม

๘
๗

๖.๔๑

๖

๖.๕๑
๕.๖๕

๖.๑๒

๖.๒๖

ยุทธ์ ๔

ยุทธ์ ๕

๖.๔๘
๕.๗๑

๕
๔
๓
๒
๑
๐
เต็ม

ยุทธ์ ๑

ยุทธ์ ๒

ยุทธ์ ๓

ยุทธ์ ๖

ยุทธ์ ๗

มีกำรใช้แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำพรวม
ส่ ว นที่ ๑ ข้อ มู ล ทั่ ว ไป ผู้ ต อบแบบสอบถำมส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ห ญิ งร้อ ยละ ๕๘.๓๓ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๗๘ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เรี ยนระดับชั้น
มัธยมหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ ๔๗.๒๒ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ป ระกอบอำชีพเกษตรกร ร้อยละ
๘๖.๑๑
ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงใน
ภำพรวม
๖๘.๑๑

๗๐.๐๐

ภาพรวม

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐

๑๗.๙๖

๑๓.๙๓

๑๐.๐๐
๐.๐๐
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

มีกำรใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำพรวม
ส่ ว นที่ ๑ ข้อ มู ล ทั่ ว ไป ผู้ ต อบแบบสอบถำมส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ห ญิ งร้อ ยละ ๕๘.๓๓ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๗๘ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เรียนระดับชั้น
มัธยมหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ ๔๗.๒๒ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร ร้อยละ
๘๖.๑๑
ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงในแต่
ละยุทธศำสตร์
๑๐

๑๐.๐๐

๙

ภาพรวม

๘
๗

๖.๔๑

๖

๖.๕๑
๕.๖๕

๖.๑๒

๖.๒๖

ยุทธ์ ๔

ยุทธ์ ๕

๖.๔๘
๕.๗๑

๕
๔
๓
๒
๑
๐
เต็ม

ยุทธ์ ๑

ยุทธ์ ๒

ยุทธ์ ๓

ยุทธ์ ๖

ยุทธ์ ๗

สรุ ป ผลเป็ น จ ำนวนโครงกำรและร้ อ ยละในกำรน ำแผนพั ฒ นำสำมปี แ ล้ ว น ำมำจั ด ท ำเป็ น
งบประมำณ (เฉพำะในช่องปี ๒๕๖๑)
๒๕๐
อยูใ่ นแผน
ได้ปฏิบตั ิ

๒๐๕

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๕๑

๔๔
๑๔

๙ ๖

๕ ๒

ยุทธ์ฯ ๑

ยุทธ์ฯ ๒

ยุทธ์ฯ ๓

๐

๗ ๗

ยุทธ์ฯ ๔

ยุทธ์ฯ ๕

๕

๑๓ ๑๐

ยุทธ์ฯ ๖

ยุทธ์ฯ ๗

๑๒

สรุปควำมพึงพอใจต่อโครงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำงเป็นรำยโครงกำร (เฉพำะค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ในระบบอีแพลน)
ที่
โครงการ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทาการ อบต.
๑
๔
๐
๒ ขยายไหล่ถนนลูกรังสายนาโพธิ์กลาง-ซะซอม ช่วงสะพานร่องพะลิก
๒
๓
๐
๓ เกรดเกลี่ยถนนภายในตาบล
๑
๔
๐
๔ ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
๑
๔
๐
๕ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
๑
๔
๐
๖ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกโคกสนาม บ้านนาโพธิ์เหนือ
๑
๔
๐
๗ ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ
๒
๓
๐
๘ ปรับถมที่ลานตลาด บ้านนาโพธิ์ใต้
๒
๓
๐
๙ ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน บ้านปากลา
๐
๕
๐
๑๐ ก่อสร้างถนนดินบ้านซะซอม
๒
๓
๐
๑๑ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนาสันเทพ บ้านซะซอม
๐
๕
๐
๑๒ ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้า บ้านหนองเจริญ
๐
๕
๐
รวม
๑๓
๔๗
๐

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำโพธิ์กลำง ได้เสนอ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้
๑. โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณให้ดำเนินกำรแล้ว ไม่ควรโอนงบประมำณเพิ่มในภำยหลัง
เพรำะสะท้อนให้ เห็ น ถึงควำมล้ มเหลวในกำรบริห ำรงบประมำณที่ผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำดกำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีกำรตั้งงบประมำณให้
สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง
๒. ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีกำรประเมินผลด้ำน
ควำมส ำเร็ จ ของโครงกำร ควำมคุ้ ม ค่ ำในกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ และควำมพึ งพอใจของผู้ เข้ ำร่ว ม
โครงกำร เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดทำโครงกำรในครั้งต่อไป
๓. โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมำณ ควรมีกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจำกนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควรมีโ ครงกำรที่เป็นควำมคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำร
ประชำชน
๔. โครงกำรที่ ได้ งบประมำณจำกหน่ ว ยงำนภำยนอก เช่น เงิน อุด หนุ น เฉพำะกิจ ควรมี กำร
กระจำยงบประมำณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้ำนเพรำะถือว่ำเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิด
กำรกระจำยรำยได้ในทำงเศรษฐกิจ
๕. ทุกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒ นำควรคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในเรื่องของควำม
พร้ อมด้ ำนพื้ น ที่ ประโยชน์ ที่ค ำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และสถำนะทำง
กำรเงิน-กำรคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
หน่วยงำนภำยนอก
๖. เพิ่ ม โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาในพื้ น ที่ เพื่ อ
สนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนาข้อมูลจากที่ได้มาจาก
การระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาและแนวทางการพัฒ นาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถ
ดาเนินโครงการได้จริง
๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มากขึ้น
และอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ รับรู้ ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
มากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่อง
ทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริห ารส่วนตาบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึง
การชี้ แจงรายละเอี ย ดและประชาสั ม พั น ธ์ผ ลการดาเนิ น โครงการขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
๘. ควรมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนาไปสู่แนวทางการ

กาหนดทิศทางการพัฒ นาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว
๙. ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตาบล อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึ งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง
๑๐. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดาเนินการ
โครงการพัฒ นาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง อนึ่งการดาเนินโครงการต่างๆ ควรกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินการจริง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๑๑. การกาหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกาหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และ
ผลักดันให้มีการจัดทางบประมาณจริงจะทาให้การนามาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่
ทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

