
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

…………………………..………………… 
 ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560   โดยจัดทํารายงานผลและเสนอความเห็นพรอมขอเสนอแนะซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ บริหารสวนตําบล เสร็จเรียบรอยแลว  

 
  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๓๐ (๕)กําหนดใหประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

          (นางสาวอนันท   อรัญปกษ) 
               รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
                                   
                                   
 
 
 

โดย 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 
 

 



 
คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548    ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และรายงานผลพรอมความเห็นและ
ขอเสนอแนะ  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ประกอบดวยผูแทน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูแทนประชาคมเมือง  ผูแทนภาครัฐและภาคเอกชน  ผูแทนหัวหนาสวนการบริหารของเทศบาลและ
ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งตามระเบียบฯ  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และจัดทํารายงานฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือใหผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน และผูเก่ียวของไดทราบวานโยบายไดนําสูการปฏิบัติบรรลุผลประการใด  ดวยเหตุผลใด  พรอมท้ัง
นําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือเปนแนวทางนํามาปรับปรุงใหนโยบาย
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน อยางยั่งยืนตลอดไป  และหวังเปนอยางยิ่งวาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ในรายงานฉบับนี้  จะไดรับการพิจารณาจากคณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน  และนําไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ใหบังเกิดผลดีตอ
ประชาชนและองคกรตอไป  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
             
                    หนา 

 

 บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 

 รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  2560       2 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    3  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต       5 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและ ความม่ันคง  7 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ    8  

      และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล    8  

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร    10 

      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
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บัญชีแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

.......................................................... 
จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามป ประจําปงบประมาณ 2560 ขององคการบริหารสวนตําบล

บานถอนในรอบปท่ีผานมาสรุปไดดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาสามป 2560 
 
1.1 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  ในปงบประมาณ 2560 

ไดกําหนดโครงการไวในแผนพัฒนาสามปท้ังหมด  จํานวน   253   โครงการ 
ดําเนินการท้ังหมด      จํานวน   154  โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
         จํานวน   110   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต       
         จํานวน   66   โครงการ   

 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง   
         จํานวน   17   โครงการ                

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลยั่งยืน        จํานวน   12   โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล    
         จํานวน  34   โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง         จํานวน   14   โครงการ   

             
 

รวมท้ังส้ิน          จํานวน      253 โครงการ  
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รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  2560  ดังตอไปน้ี 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
                 จํานวน   35     โครงการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต       

จํานวน    55   โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง       

จํานวน    18    โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง    
สมดุลยั่งยืน             จํานวน    2   โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล    
         จํานวน     29    โครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง             
        จํานวน      15 โครงการ 

            
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน จํานวน    154   โครงการ 
 

คิดเปนรอยละ   60.86 % 
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 ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
  

      ผลการติดตามและประเมินผล จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ังสิ้น   253     โครงการ โดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  110 โครงการ คิดเปนรอยละ   
43.48%    ของโครงการและ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ    143    โครงการ  คิดเปนรอยละ   61.08%    ของ
โครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการฯ 

   1.1 โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1.  แนวทางการพัฒนาดานคมนาคมและการขนสง 

1. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   5 400,000 ดําเนินการแลว 
2. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   10 400,000 ดําเนินการแลว 
3. โครงการจัดซ้ือชุดทดสอบความเขมขนของคอนกรีต  กองชาง 9,000 ดําเนินการแลว 
4. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   8 350,000 ดําเนินการแลว 
5. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.  หมู  9 350,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 1,509,000  
 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2.  การพัฒนาดานแหลงน้ํา 

1. โครงการงานกอสรางฝายน้ําลน  คสล.ลําหวยศาลบานทุงปลากัดนอยหมูท่ี  8 20,000 ยังไมดําเนินการ 
2. โครงการงานกอสรางฝายน้ําลน สะพาน  คสล. บานทุงปลากัดใหญ  หมูท่ี  6      469,000  ดําเนินการแลว 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปา 50,000 ดําเนินการแลว 
4. โครงการกอสรางขยายเขตประปา  หมู  1 400,000 ดําเนินการแลว 
5. โครงการกอสรางขยายเขตประปา  หมู  4 310,000 ดําเนินการแลว 
6. โครงการกอสรางขยายเขตประปา  หมู  8 134,000 ดําเนินการแลว 
 รวมงบประมาณ 1,383,000  

 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3.  การพัฒนาดานไฟฟาสาธารณะและโทรคมนาคม 

 
1. โครงการกติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชน  หมู   2 400,000 ดําเนินการแลว 
2. โครงการกติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชน  หมู   4 90,000 ดําเนินการแลว 
3. โครงการกติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชน  หมู   7 400,000 ดําเนินการแลว 
4. โครงการกติดตั้งไฟฟาสาธารณะประโยชน  หมู   8 135,000 ดําเนินการแลว 
5. โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอมอุปกรณ  หมู  8 131,000 ดําเนินการแลว 
6. โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศงาน กองคลัง 100,000 ดําเนินการแลว 
 รวมงบประมาณ 1,256,000  
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ลําดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4.  การพัฒนาดานกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมศาลาประชาคม  อาคาร  ส่ิงปลูกสราง 

 
1. โครงการกอสรางรั้ว  ศพด. พรอมลงลูกรัก   หมู   4 174,000 ดําเนินการแลว 
2. โครงการกอสรางรั้ว  ศพด.  พรอมประตูรั้ว   หมู  9 150,000 ดําเนินการแลว 
3. โครงการกอสรางลานจอดรถ  คสล. 93,000 ดําเนินการแลว 
4. โครงการ  ปรับปรุง  ซอมแซม  หลังคาและงานฝา  ที-บาร  ศพด.  หมู   4 98,000 ดําเนินการแลว 
5. โครงการปูกระเบื้อง กองชาง 38,000 ดําเนินการแลว 

รวมงบประมาณ 553,000  

 
1.2โครงการจายขาดเงินสะสม พ.ศ.2560 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
1. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   1 350,000 ดําเนินการแลว 
3. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   3 350,000 ดําเนินการแลว 
2. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   4 350,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   6 350,000 ดําเนินการแลว 

5. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   10 400,000 ดําเนินการแลว 
6. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   2 500,000 ดําเนินการแลว 
7. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   5 500,000 ดําเนินการแลว 
8. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   7 500,000 ดําเนินการแลว 
9. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   2 350,000 ดําเนินการแลว 
10. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   5 350,000 ดําเนินการแลว 
11. โครงการกอสราง  ถนน  คสล.   หมู   7 350,000 ดําเนินการแลว 
12. โครงการกอสราง  รางระบายน้ํา  คสล.  พรอมฝาปด  หมู   9 350,000 ดําเนินการแลว 
13 โครงการกอสราง  รางระบายน้ํา  คสล.  พรอมฝาปด  หมู   3 400,000 ดําเนินการแลว 

รวมงบประมาณ 5,100,000  
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     ผลการติดตามและประเมินผล จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560ท้ังสิ้น  56  โครงการ  253     โครงการโดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  66 โครงการ คิดเปนรอยละ   
26.09%  และ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ  52  โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.55%   ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ
ดําเนินการฯ 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1  แนวทางการพัฒนาอาชีพ/การลงทุน 

1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน   50,000 ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการสงเสริมผลิตภัณทสินคาชุมชน (OTOP) 30,000 ไมไดดําเนินการ 

3. โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาตากหลักเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการตามพระราชดําริ 100,000 ไมไดดําเนินการ 

 รวมงบประมาณ 210,000  

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสวัสดิการสังคม 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

1. โครงการจายเบี้ยผูสูงอายุ   6,067,200 ดําเนินการแลว 

2. โครงการจายเบี้ยผูปวยเอดส 180,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการจายเบี้ยผูพิการ 1,440,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการฝกอบรมการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผูสูงวัย 30,000 ไมไดดําเนินการ 

 รวมงบประมาณ 7,717,200  

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 

1. โครงการสงเสริมบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  ทุนการศึกษา 60,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการสงเสริมบุคลการเขาอบรมเพ่ิมความรูความสามารถ 200,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก     30,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการหนึ่งใจ ติวใหนอง   20,000 ดําเนินการแลว 

5. โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับผูปกครอง
เด็กเล็ก    

25,000 ไมไดดําเนินการ 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000 ไมไดดําเนินการ 

7. โครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กเล็ก   50,000 ไมไดดําเนินการ 

8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน 70,000 ไมไดดําเนินการ 

9. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    80,000 ดําเนินการแลว 

10. โครงการประเภทวัสดุงานบานงานครัว   75,000 ดําเนินการแลว 

11. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  25,000 ดําเนินการแลว 

12. โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  100,000 ดําเนินการแลว 

13. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 975,000 ดําเนินการแลว 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน   ศพด. 50,000 ดําเนินการแลว 

15. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 200,000 ดําเนินการแลว 
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16. โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 100,000 ดําเนินการแลว 

17. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.ม.3 68,983.20 ดําเนินการแลว 

18. โครงการจัดซออาหารเสริม(นม) ศพด.ม.4 76,648 ดําเนินการแลว 

19. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.ม.6 70,899.40 ดําเนินการแลว 

20. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.ม.9 97,726.20 ดําเนินการแลว 

21. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด.ม.7 67,067 ดําเนินการแลว 

22. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานถอน 321,921.60 ดําเนินการแลว 

23. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานหนองตาล 193,536.20 ดําเนินการแลว 

24. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานหนามแทง 258,687 ดําเนินการแลว 

25. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานคําเจริญ 199,284.80 ดําเนินการแลว 

26. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานทุงปลากัด 229,944 ดําเนินการแลว 

27. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.ร. บานหนองบัวแพ 174,374.20 ดําเนินการแลว 

28. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน ร.ร.บานถอน 672,000 ดําเนินการแลว 

29. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันร.ร. บานหนองตาล 404,000 ดําเนินการแลว 

30. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน ร.ร. บานหนามแทง 540,000 ดําเนินการแลว 

31. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน ร.ร. บานทุงคําเจริญ 416,000 ดําเนินการแลว 

32. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันร.ร. บานทุงปลากัด 480,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 10,915,769 ดําเนินการแลว 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  4  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสาธรณสุข 
1. โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 10,000 ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 60,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 70,000  
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  5  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกีฬาและจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 

1. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ     60,000 ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 200,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการเขารวมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ อําเภอสวางแดนดิน     150,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา 100,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 510,000  

รวมงบประมาณ   

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  6  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

1. โครงการเตรียมการรับเสด็จ    111,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการงานรัฐพิธี 40,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 50,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 50,000 ไมไดดําเนินการ 

5. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 50,000 ไมไดดําเนินการ 

6. โครงการปฏบิัติธรรม 50,000 ไมไดดําเนินการ 

 รวมงบประมาณ 351,000  
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   ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง         
      ผลการติดตามและประเมินผล จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.25 60 โดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  17 โครงการ คิดเปนรอยละ   6.72%    สามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จ  11  โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.35%  ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการฯ 

  3.1 โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

ลําดับ
ท่ี 

จํานวนโครงการท่ีนําไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
ไดดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ 
ดําเนนิงาน 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1  แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

1. โครงการรักษาความสงบเรียบรอยหรือชวยเหลืองานสาธารณะภัย ของ อปพร. 30,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) 120,000 ไมไดดําเนินการ 

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานและบริการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินทองถ่ิน 100,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุ  การแตงกาย  สําหรับกิจการท่ีใชในกิจการ  (อปพร.)  อบต. 200,000 ไมไดดําเนินการ 

5. โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  50,000 ดําเนินการแลว 

6. โครงการจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 20,000 ดําเนินการแลว 

7. โครงการจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 80,000 ดําเนินการแลว 

8. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติกรณีฉุกเฉิน 180,000 ดําเนินการแลว 

9. โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  60,000 ดําเนินการแลว 

10. โครงการงานศพปลอดเหลา ปลอดการพนัน 20,000 ดําเนินการแลว 

11. โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 20,000 ดําเนินการแลว 

12. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 100,000 ดําเนินการแลว 

13. โครงการอบรมวินัยจราจร 20,000 ดําเนินการแลว 

14. โครงการจัดสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 ดําเนินการแลว 

15. โครงการจัดจั้งศูนยชวยเหลือและใหคําปรึกษาทางกฎหมาย 20,000 ดําเนินการแลว 

16. โครงการอบรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 10,000 ดําเนินการแลว 

17. โครงการเผยแพรกฎหมายเบื้องตนใหกับประชาชน 10,000 ดําเนินการแลว 

18. โครงการจัดกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 100,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 1,160,000  

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอสวางแดนดิน                         20,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด   อบต.บานถอน 200,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการการปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  25,000 ไมไดดําเนินการ 

    

 รวมงบประมาณ 245,000  
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 ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
อยางสมดุลย่ังยืน        

ผลการติดตามและประเมินผล จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2560 โดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  12 โครงการคิดเปนรอยละ   4..74%  สามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จ  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ 0.40%.ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการฯ 
4.1   โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ลําดับ 
จํานวนโครงการท่ีนําไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ

ไดดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1  แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

1. โครงการทองถ่ินไทย  รวมใจภักดิ์  รักสีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   

100,000 ดําเนินการ
แลว 

 รวมงบประมาณ 100,000  
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 

5. โครงการคาจางเหมาพนักงานเก็บขยะ 500,000 ดําเนินการแลว 

 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

      ผลการติดตามและประเมินผล จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2560  โดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  34 โครงการ คิดเปนรอยละ   13.44%  สามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จ  29  โครงการ  คิดเปนรอยละ  11.46% ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการฯ 

 

5.1   โครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ลําดับ 
จํานวนโครงการท่ีนําไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและได

ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลกรเพ่ิมประสิทธิภาพ 100,000 ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนการสงบุคลากรเขาอบรมและคาใชจายเดินทางไปราชการ 200,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการคาใชจายรับรองตอนรับบุคคลและคณะบุคคล 100,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 300,000 ดําเนินการแลว 

5. โครงการจายคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ 30,000 ดําเนินการแลว 

6. โครงการจางท่ีปรึกษาฯ 30,000 ดําเนินการแลว 

7. โครงการเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศ 750,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 1,510,000  

 
 
 
 
 
 

 



-9- 
 

   

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประชาธิปไตย 

 

1. โครงการประชาคมจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสี่ป   20,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการจัดทําแผนชุมชน 10,000 ไมไดดําเนินการ 

3. โครงการศูนยปองดองสมานฉันท 100,000 ไมไดดําเนินการ 

4. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 40,000 ไมไดดําเนินการ 

5. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง 100,000 ดําเนินการแลว 

6. โครงการประชุมสญัจรหรือ อบต.สัญจร 20,000 ไมไดดําเนินการ 

7. โครงการจัดการเลือกตั้งซอม  ส.อบต. 60,000 ไมไดดําเนินการ 

8. โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพประจําหมูบาน 30,000 ดําเนินการแลว 

9. โครงการเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 20,000 ดําเนินการแลว 

รวมงบประมาณ 400,000  
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  3  แนวทางการพัฒนาการอุดหนุนหนวยงานราชการ  องคกรเอกชนตามโครงการท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีแต  อปท.มิไดดําเนินการเอง 

 

1. โครงการอุดหนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   อําเภอสวางแดน
ดิน   

20,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการอุดหนุนฝกอบรม  ชรบ. 20,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการอุดหนุนงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 50,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการอุดหนุนไฟฟาสาธารณะ   หมู   2   400,000 ดําเนินการแลว 

5. โครงการอุดหนุนไฟฟาสาธารณะ   หมู   4 90,000 ดําเนินการแลว 

6. โครงการอุดหนุนไฟฟาสาธารณะ   หมู   7  400,000 ดําเนินการแลว 

7. โครงการอุดหนุนไฟฟาสาธารณะ   หมู   8   135,000 ดําเนินการแลว 

8. โครงการอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร  อบต.สวางแดนดิน 5,000 ดําเนินการแลว 
 

9. โครงการอุดหนุนประเพณีงานวันวิสาขบูชา  ทต.สวางแดนดิน 10,000 ดําเนินการแลว 

10. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอําเภอสวางแดนดิน 30,000 ดําเนินการแลว 

11. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 209,958 ดําเนินการแลว 

12. โครงการเงินสมทบประกันสังคม 206,497 ดําเนินการแลว 

13. โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 201,890 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 648,345  
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   ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผลการติดตามและประเมินผล  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2560  โดยไดอนุมัติแผน  จํานวน  14 โครงการ คิดเปนรอยละ   5.53%  สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ  
15  โครงการ  คิดเปนรอยละ  10.49% ของโครงการท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการฯ 

 

ลําดับ 
จํานวนโครงการท่ีนําไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

และไดดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ 

ดําเนนิงาน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1  แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและผลิตสินคาดานการเกษตรใหปลอดภัยไดมาตรฐาน  

1. โครงการฝกอบรม/สงเสริมใหความรูเรื่องการผลิตปุยชีวภาพ  100,000 ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 100,000 ไมไดดําเนินการ 

3. โครงการฝกอบรมการผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา   30,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการฝกอบรมการสงเสริมการปลูกพืชไร   30,000 ไมไดดําเนินการ 

5. โครงการฝกอบรมสงเสริมการปลูกขาวดวยวิธีเกษตรอินทรีย 50,000 ดําเนินการแลว 

6. โครงการฝกอบรมการผลิตน้ําสมควันไมเพ่ือลดการใชสารเคมี    30,000 ไมไดดําเนินการ 

7. โครงการฝกอบรมการสงเสริมการปลูกพืชสวน   90,000 ไมไดดําเนินการ 

8. โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน 50,000 ไมไดดําเนินการ 

9. โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 ไมไดดําเนินการ 

10. โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 120,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 620,000  

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งทางการตลาดสินคาเกษตร  

 

 -  ไม มี     -    ดําเนินการแลว 
รวมงบประมาณ   

 โครงการตั้งจายใหม   ป  2560 
 

ลําดับ โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระบรมินทรทรมหา
ภูมิพลอดุลเดชบรมมนาถบพิศ “ภูพานราชนิเวศน 

15,000 ดําเนินการแลว 

1. โครงการฝกอบรมจัดทําดอกไมจันทนเพ่ือถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 50,000 ดําเนินการแลว 

2. โครงการจัดทํากิจกรรมถวายอาลัยฯ 80,000 ดําเนินการแลว 

3. โครงการปลูกดอกดาวเรืองพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช 

200,000 ดําเนินการแลว 

4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน   พัดลมอุตสาหกรรม 10,000 ดําเนินการแลว 

5. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน   โตะอเนกประสงคหนาพลาสติก 10,000 ดําเนินการแลว 

 รวมงบประมาณ 365,000  
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จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย 
 

    ไดกําหนดงบประมาณไวทั้งหมด 253   โครงการ  
     งบประมาณ  28,629,000   บาท 
    ดําเนินการเบิกจายทั้งหมด 154   โครงการ  
     งบประมาณ  38,653,314   บาท 
    คิดเปนรอยละ  60.68 %   ประจําปงบประมาณ  2560 

ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560-2562) 
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