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ส่วนที่ ๑ 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ  ๒๘  นี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ประกอบด้วย 
  ๑.  นายปาฏิหาริย์  ระฟ้า    ผู้แทน ส.อบต.       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสงวน  นนท์บรรดิษฐ์   ผู้แทน ส.อบต.       กรรมการ 
  ๓.  นายสนิท  สุดสน    ผู้แทน ส.อบต.       กรรมการ 
  ๔.  นางจงรักษ์  อุประ     ผู้แทนประชาคม ม.๑๕ กรรมการ 
  ๕.  นายสุพจน์  ชมภูสิงห์    ผู้แทนประชาคม ม.๑๑ กรรมการ 

๖. ท้องถิ่นอ าเภอห้วยผ้ึง              กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย         กรรมการ 
๘. นายพิทักษ์  โพพิทูลย์    ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๙. นางอภิญญา  สารขันธ์    รักษาราชการผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                           กรรมการ 
๑๐. นายจิตติ  เดชรัช    ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๑๑. นายหัส  เกตะโร    ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๒๙   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช้ีให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนท่ีได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจท่ีได้ต้ังไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๖๐ เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลท่ีเข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
 

 
   วิสัยทัศน์  (Vision),พันธะกิจ (Mission)และจุดมุ่งหมาย (Goals)การพัฒนาท้องถ่ิน 
 วิสัยทัศน์  (Vision)“เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการถ้วนหน้า  พัฒนาเกษตรอินทรีย์  ” 

  พันธะกิจ (Mission) 
 - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดล้อมดีข้ึนและมีคุณภาพ 
 - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

  จุดมุ่งหมาย (Goals) 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสวัสดิการ 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านอาชีพและรายได้ 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 - พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้้า  
-พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาชีวิต 
-พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พัฒนาด้านสาธารณสุข 
-พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
-พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้้า 
-พัฒนาศักยภาพการก้าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และบ้าบัดน้้าเสีย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
-พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
-ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี 
-พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกัน ท่ีมีอยู่พร้อมท้ังเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งจะน าไป    สู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงจึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นต าบลท่ีมีเศรษฐกิจครัวเรือนท่ีดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความ
เป็นอยู่ท่ีดี  พัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้เป็นเลิศ  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน    
ส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมโดยเน้นคุณธรรมน าชีวิตสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
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ส่วนที่ ๓ 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 
 
 

แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที ่๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

๑.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   

๗.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

๘.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี ๑ 
         ไตรมาสท่ี  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี
๒.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑   ๒๕๖๑ ปีที่ ๒   ๒๕๖๒ ปีที่ ๓  ๒๕๖๓ ปีที่ ๔  ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครง    
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน
โครง  
การ 

งบประมาณ 
จ านวน          
โครง             
การ 

งบประมาณ 
จ านวน          
โครง             
การ 

งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๙๗ ๖๕,๑๗๐,๐๐๐ ๙๗ ๖๕,๑๗๐,๐๐๐ ๙๗ ๖๕,๑๗๐,๐๐๐ ๙๗ ๖๕,๑๗๐,๐๐๐ ๙๗ ๒๖๐,๖๘๐,๐๐๐ 

๒.  ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๙๒ ๒๙,๓๕๔,๘๐๐ ๙๒ ๒๙,๓๕๔,๘๐๐ ๙๒ ๒๙,๓๕๔,๘๐๐ ๙๒ ๒๙,๓๕๔,๘๐๐ ๙๒ ๑๑๗,๔๑๙,๒๐๐ 

๓ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๒๖ ๒๘,๕๐๓,๐๐๐ ๒๖ ๒๘,๕๐๓,๐๐๐ ๒๖ ๒๘,๕๐๓,๐๐๐ ๒๖ ๒๘,๕๐๓,๐๐๐ ๒๖        
๑๑๔,๐๑๒,๐๐๐ 

๔. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๕๒๐,๐๐๐ ๕ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการใน
ส้านักงาน 

๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒๔ ๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐ ๒๒๔ ๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐ ๒๒๔ ๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐ ๒๒๔ ๑๒๓,๙๙๗,๘๐๐ ๒๒๔ ๔๙๘,๒๕๑,๒๐๐ 
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

สรุป 
โครงการท่ีได้ด าเนินการ    ๕๘        โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๑         ๒๒๔      โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
คิดเป็นร้อยละ     ๕๘  x  ๑๐๐ =      ๒๕.๘๙ % 
       ๒๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑๑ ๑๑.๓๔   ๘๖ ๘๙ - - ๑๑ ๑๑.๓๔ ๙๗ ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๔๖ ๕๐   ๕๖ ๕๘.๗๐ - - - - ๙๒ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

๖ ๒๓.๐๘ - - ๒๐ ๗๖.๙๓ - - - - ๒๖ ๑๐๐ 

๔ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ ๕๐   ๒ ๕๐.๐๐ - - - - ๔ ๑๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการใน
ส านักงาน 

 
๙ 
 

   ๑ ๒๕.๐๐ - - - - ๔ ๑๐๐ 

รวม ๗๖ ๓๔   ๑๖๑ ๗๑.๘๗ - - ๑๒ ๑๒.๓๗ ๒๒๔ ๑๐๐ 
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ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๓.๑  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๒  

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑. ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส้าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ้ง อ้าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

  - ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ 

๒.รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ้ง อ้าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ คัน 

  - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๓๙๐,๐๐๐ 

๓.ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้น

ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-
Preblend) สายหนองหญ้าไทร บ้านไทรงาม หมูท่ี่ 
๑๐ - บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลนิคมห้วยผึ้ง 
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐ ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมห้วยผึ้ง อ้าเภอห้วย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  - ๙,๙๙๓,๐๐๐  

รวม ๑๒,๔๒๓,๗๐๐ ๒,๔๒๐,๗๐๐ 
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๓.๒ สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
แยกตามยุทธศาสตร์  ๕  ด้าน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  (เฉพาะรายจ่ายเพื่อการพัฒนาและการลงทุน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบกิจ่าย ที่มา 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 10 บ้านไทรงาม สายหนองหญ้าไทร 

๒๖๙,๐๐๐ ๒๖๙,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกลางบ้านไทรงาม ม.๑๐ 

๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายข้ามคลองไปโรงเรียนพระเทพญาณ
วิศิษฏ์อุดมวิทย์   

๓๖,๗๐๐ ๓๖,๗๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๔ โครงการซ่อมแซมพร้อมวางท่อกรม คสล. 
ถนนลุกรัง  สายบ้านห้วยฝาหมู่ท่ี ๑๓ -บ้าน
โนนสวนแก้ว 

๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายสนามกอล์ฟ-สายกลางบ้าน  บ้าน
โนนสมควร ม. ๑๒     

๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายข้างโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์
อุดมวิทย์ 

๑,๐๘๖,๐๐๐ ๑,๐๘๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๗ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟิลติกคอ
นกรีต บ้านโนนสมควร หมู่ท่ี 12 – บ้าน
หนองอีบุตร 

๗๒๔,๐๐๐ ๗๒๔,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๘ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภู
เงิน หมู่ท่ี 11 ซอยโพพิทูล 

๓๔๖,๐๐๐ ๓๔๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๙ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภู
เงิน หมูท่ี่ 11 สายเข้าบ่อขยะ 

๑๕๒,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟิลติกคอ
นกรีต บ้านโนนสมควร หมู่ท่ี 12 – บ้าน
หนองอีบุตร ช่วงท่ี ๒ 

๑,๗๘๐,๐๐๐ ๑,๗๘๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๑ โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ท่ี ๑๕ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบกิจ่าย ที่มา 

๑๒ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน หมู่ที่ ๑๑ ๔๙๙,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๓ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภู
เงิน หมู่ท่ี 11 เส้นรอบหมู่บ้าน ช่วงจากถนน 
คสล.เดิม ไปทางบ้านนางอุไร  สิงห์ทอง 

๔๙๗,๓๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๔ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านห้วยฝา 
หมู่ที่ ๑๓ สายข้ึนภู 

๑๕๑,๕๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๕ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยบ้านจ่าเอกจักรวาล  สีทอง 

๖,๕๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๖ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยทางเข้าโรงสูบน้ าประปา 

๑๕,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๗ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ 
ซอยทางเข้าบ่ขยะ 

๑๕,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๘ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ ซอย
ปั้มน้ ามันเจ๊กย้ง 

๓๓,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๑๙ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ 
สายบ้านห้วยฝา ถึง บ้านโนนสวนแก้วต าบลค าบง 

๓๒,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๒๐ โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง 
บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ สายบ้านโนนทับช้าง ถึง
หนองหัวช้าง ถึง บ้านนาหัวเมย ต าบลหนองอีบุตร  

๑๕,๐๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ สาย
บ้านนางสาวแคทริยา มงคลเคหา  

๑๙,๒๐๐ - ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

  ๖,๕๓๗,๒๐๐ ๕,๒๕๓,๗๐๐   

  
                                            
      เหลืองบประมาณที่ยังไม่ด าเนินการ  ๑,๒๘๓,๕๐๐  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ โครงการเทิดทูลสถาบัน ๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

๒ โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๓ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๔ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

๒,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

๕ โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

๕๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๖ โครงการวัน อปพร. ๑๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๘ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕๐,๐๐๐ ๒๓,๑๑๘ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๒ โครงการนิเทศภายใน ๓,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๓ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ๓,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๑๔ โครงการประกวดห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๕ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๖ โครงการปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๗ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๘ โครงการพัฒนาผู้เรียน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๙ โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
๒๐ โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
๒๑ โครงการวันแม่แห่งชาติ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ ต่ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่
๒๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๓ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๔ โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ๒,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๒๕ โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
ปฐมวัย 

๒,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๒๖ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ๔๘๒,๘๐๐ ๓๔๐,๒๕๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
๒๖ เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านห้วยฝา และโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์
หมู่ที่ ๖ 

๘๐๐,๐๐๐ ๖๓๓,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
ผูกพัน 

๑๖๗,๐๐๐ 

๒๗ เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านห้วยฝา 
และโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ ๖ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมห้วยผึ้ง 

๔๗๓,๓๕๐ ๓๐๐,๘๙๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
ผูกพัน 

๑๐๓,๑๕๓ 

๒๘ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
๒๙ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ

เยาวชน 
๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๑ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ๑๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๒ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๓๓ โครงการอบรมประชาธิปไตยเพ่ือความปรองดอง
สมานฉันท์ 

๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๔ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๕ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๓๖ โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ ๓๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๗ โครงการแข่งขันยิงจุดโทษ อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ ๑๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๘ โครงการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓๙ โครงการเข้าวัดฟังธรรมเทศน์มหาชาติ ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๔๐ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลนิคม
ห้วยผึ้ง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 

๔๑ โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๔๒ โครงการถนนสายบุญ ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

๔๓ โครงการท าบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

๔๔ โครงการรดน้ าด าหัวประเพณีงานสงกรานต์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 

๔๕ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๔๖ โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวสาก ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

๔๗ โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน ๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๔๘ โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๕๐ อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓,๓๒๕,๒๐๐ ๓,๓๒๕,๒๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๕๑ อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑,๖๘๙,๖๐๐ ๑,๖๘๙,๖๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๕๒ อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

รวม     
 
 
 

งบส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
๑ โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึง ๒๑,๒๐๔ ๒๑,๒๐๔ สปสช แล้วเสร็จ 

 
๒ โครงการกายภาพบ าบัดเชิงรุกเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

คนพการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๓ โครงการคลินิคแพทย์แผนไทยชุมชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๔ โครงการสง่เสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สงูอายุผู้สูงอายุ 
อบต.นิคมห้วยผึ้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๕ โครงการตรวจสุขภาพและป้องกันควบคุม 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต กลุ่มเสี่ยง 

๓๓,๗๕๐ ๓๓,๗๕๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๖ โครงการสง่เสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และเย่ียมแม่
หลังคลอด 

๑๓,๕๕๐ ๑๓,๕๕๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๗ โครงการพัฒนา IQ,EQ และสุขภาพเด็กปฐมวัยโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

๑๒,๖๐๐ ๑๒,๖๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
  

๘ โครงการสนับสนุนกรณีโรคระบาดภัยพิบัติ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
๙ อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ อบต.นิคมห้วยผึ้ง 
๗,๖๐๐ ๗,๖๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการ To Be Number One โรงเรียนพระเทพ
ญาณวิศิษฏ์อุดมวิท 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 

๑๑ โครงการบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 

๑๕,๔๗๖.๗๔ ๑๕,๔๗๖.๗๔ สปสช แล้วเสร็จ 

๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒๗,๘๐๐ ๒๗,๘๐๐ สปสช แล้วเสร็จ 
รวม ๑๙๖,๙๘๐.๗๔ ๑๙๖,๙๘๐.๗๔   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒ โครงการเกษตรอินทรีย์เพ่ือชีวิตพอเพียง ๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๓ โครงการติดตามประเมินผลการเกษตรตมแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (หลุมพอเพียง) 

๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๔ โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๕ โครงการสง่เสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๖ โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
เพ่ืออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบ สสส. แล้วเสร็จ 

 

รวม  ๙๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ โครงการคลองสวย น้ าใส ไทห้วยผ้ึงมีสุข ๓,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๒ โครงการสร้างฝายชะลอน้ า(ฝายมีชีวิต) ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๓ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๔ โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นท่ีสีเขียว ๑๐,๐๐๐   แล้วเสร็จ 

 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
รวม ๑๒๘,๐๐๐ ๙,๖๕๐   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการในส านักงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ โครงการประชุมประชาคมเพ่ือทบทวนแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม ๒,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๓ โครงการ ฝึกอบรมสัมนาบุคลากร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๔ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

๓,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๖ โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา คณะผู้บรหิาร อบต.
นิคมห้วยผึ้ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

๗ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ ๕,๐๐๐ ๘,๒๖๐ ตามข้อบัญญัติ โอนเพิ่ม 

๘ โครงการกิจกรรม ๕ ส ๑,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๙ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  

รวม ๕๒๒,๐๐๐ ๒๑๓,๒๖๐   
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หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

๑ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรชักาล ที่ ๑๐ (ส านักปลัด) ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒ จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ๒ หัว       (ส านักปลัด) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๓ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จ านวน ๑ เครื่อง    (ส านักปลัด) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๔ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ๒ 
เครื่อง   (ส านักปลัด) 

๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๖ จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  (กองคลัง) ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๗ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองคลัง) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๘ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU 
จ านวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) 

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ 

๙ จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (ปภ) ๑๓,๔๐๐ ๑๓,๔๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ๑ 
เครื่อง   (ศึกษา) 

๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๑ จัดซื้อรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศึกษา) ๖๒๕,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ ผูกพัน 
๖๒๕,๐๐๐ 

๑๒ จัดซื้อเก้าอี้ประจ าส านักงาน          (กองช่าง) ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๓ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU 
จ านวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) 

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ 

๑๔ จัดซื้อกล้องส่องระดับ ๓๔,๐๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (กองช่าง) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (กองช่าง) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๗ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Injet Printer) ส าหรับกระดาษ 
A ๓       (กองช่าง) 

๗,๑๐๐ ๗,๑๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๑๘ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด ๑ kVa  (กองช่าง) ๗,๑๐๐ ๐ ตามข้อบัญญัติ  
๑๙ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ( พช.) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๐ จัดซื้อปั้มน้ าขนาด ๒ แรง ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๑ จัดซื้อคอมพิวเตอร์       (งานพัฒนาชุมชน) ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๒ จัดซื้อเครื่องปั้มน้ า ขนาด ๒ แรง ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 

๒๓ จัดซื้อเครื่องปั้มน้ า ขนาด ๓ แรง ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ แล้วเสร็จ 
รวม ๔๙๘,๙๐๐ ๔๓๓,๕๐๐   
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รายงานด้านงบประมาณรายรบั – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                         รายรับทั้งสิ้น    จ านวนเงิน        ๒๖,๑๕๘,๗๙๙.๐๖        บาท                 
รายการ จ านวน/บาท 

-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ๗๕,๓๖๘ 
-ภาษีบ ารุงท้องท่ี ๑๖,๓๙๕.๘๐ 
-ภาษีป้าย ๑๐,๔๐๐ 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๓๒๒ 
-ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ๑๖๓,๗๘๐ 

-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ๘๒๐ 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง ๗๕๐ 
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ๑,๑๐๐ 
-ค่าปรับผิดสัญญา ๔๐,๐๐๐ 
-ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ๕๐ 
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑,๒๕๐ 
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑๕๑ 
-ค่าใบอนุญาติอื่นๆ ๔,๖๖๐ 
-ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี ๖,๕๐๐ 
-ดอกเบ้ีย ๖๐,๑๖๐.๒๒ 
-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๘๗๓,๘๕๔ 
-ค่าขายแบบแปลน ๑๖๓,๗๓๒ 
-ค่าเขียนแบบแปลน ๒๙๐,๐๐๐ 
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๒๘,๘๐๗.๔๖ 
-ภาษีและค่าธรรมรถยนต์และล้อเล่ือน ๑๙๘,๗๕๓.๘๑ 
-ภาษีและมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ ๑๐,๐๐๘,๒๒๓.๔๘ 
-ภาษีและมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๑,๓๔๐,๔๑๗,๑๗ 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๒๑,๓๗๖.๓๐ 
-ภาษีสรรพสามิต ๒,๖๖๔,๘๙๘.๑๒ 
-ภาษียาสูบ ๑,๔๕๕ 
-ค่าภาคหลวงแร่ ๒๐,๔๓๑.๔๙ 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๒๗,๕๐๓.๒๑ 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ๔๗๐,๗๗๙ 
-เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจฯ ๙,๖๖๖,๘๖๑ 
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รายจ่ายทั้งสิ้น      จ านวนเงิน        ๒๖,๐๕๔,๕๔๗.๐๘       บาท                  
รายการ จ านวน/บาท 

-งบกลาง ๕,๔๔๔,๑๒๘ 
-เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๙๓,๕๒๐ 
-เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ๖,๙๐๖,๑๖๙ 
-ค่าตอบแทน ๕๙,๑๐๐ 
-ค่าใช้สอย ๒,๘๙๓,๔๙๖.๐๖ 
-ค่าวัสดุ ๑,๖๖๑,๗๐๖.๙๔ 
-ค่าสาธารณูปโภค ๗๓๓,๘๒๗.๐๘ 
-ค่าครุภัณฑ์ ๓๙๑,๕๐๐ 
-ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๔,๒๓๕,๑๐๐ 
-เงินอุดหนุน ๑,๐๓๖,๐๐๐ 
-รายจ่ายอื่น - 

                         เงินทุน     จ านวน        ๑๓,๓๐๔,๔๐๙.๑๖      บาท                  
รายการ จ านวน/บาท 

-เงินฝากออมทรัพย์ (เผ่ือเรียก) ๖,๐๓๒,๐๐๖.๔๘ 
-เงินฝากประจ า ๖,๓๔๘,๑๕๘.๖๘ 
-ลูกหนี้เงินยืม - 
-รายได้จากรัฐบาลค้างรับ - 
-ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๙๒๔,๒๔๔ 
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ส่วนที่ ๔ 

การวิจัยประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผลการวิจัยที่มีต่อการให้บริการ  ในตัวชี้วัด ๔ ด้าน   

 การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง มีความเห็นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้
ประเมินระดับคุณภาพการให้บริการ ตามรูปแบบและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลนั้น       
ได้ยึดหลักการทางวิชาการและอาศัยเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ 

 ๑.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 ๒.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 ๓.ด้านช่องทางการให้บริการ 
 ๔.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ของกลุ่ม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ๒๕ ๒๓.๒๕ ๙๒.๙๙ ๙ 
๒. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ๔๐ ๓๗.๖๔ ๙๔.๐๙ ๙ 
๓. ด้านช่องทางการให้บริการ ๒๐ ๑๘.๖๔ ๙๓.๒๑ ๙ 
๔. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ๔๐ ๓๗.๕๓ ๙๓.๘๓ ๙ 

รวม ๑๒๕ ๑๑๗.๐๖ ๙๓.๖๕ ๙ 

 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง อยู่ในระดับ ๙  ซึ่ง
เป็นระดับคุณภาพท่ีสูงมาก  คือได้รับคะแนนรวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๕ โดยมี รายละเอียดในตัวต่างๆ ดังนี้ 

  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง พบว่า         
มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ ๙ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙ โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็น การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน และความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย ๔.๖๙) 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ๙ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๙ โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็น 
เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  (ค่าเฉล่ีย ๔.๗๕) 

 ด้านช่องทางการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ๙ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑ โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดใน
ประเด็น ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย ๔.๗๓)  
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 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ๙ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓ โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดใน
ประเด็น ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ 
(ค่าเฉล่ีย ๔.๗๙) 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  ๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  ๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน  เช่น ด้านประปา  ด้าน
กฎหมาย  เป็นต้น 
  ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล        
จะด าเนินการ 
  ๔. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดปัญหาการก าหนดค่าใช้จ่าย
บุคลากรร้อยละ  สาเหตุท่ีต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น  
  ๕. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 

๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. น าโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  ๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  ๔.  จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน   
 


