
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  การติดตามและประเมินผลโครงการที ่ดำเนินการเสร็จ เป็นกระบวนการที ่สำคัญของ        
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย       
ที ่กำหนดไว้อย่างไร ตลอดจนเพื ่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ ้มค่าที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการ           
ตามแผนงานต่างๆ ข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการแล้วเสร็จและควรได้ รับการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับ       
การวางแผนในอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดที่มีอยู่   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้วงเดือนตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ประชาชน           
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดังนี้ 
  
ก. วิสัยทัศน์ 
 
“ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข” 
“ตำบลน่าอยู่” 
  กรอบแนวคิด  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมที ่ได้
มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจำกัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และลดการเผาไร่นาสวน เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 

“หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข” 
  กรอบแนวคิด   เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านกับสังคมภายนอก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ ของส่วนรวมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น      
ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ ่งกระบวนการดังกล่าวจะนำชุมชนไปสู ่ความเข้มแข็ง  
เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
 
 
 
 
 



ข. พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4. จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส 
ค. เป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ 
 1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
          3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
          4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ท่อเหลี่ยม  และบ่อบาดาล 
          5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
          6. การจัดวางระบบผังเมือง 
มีจำนวน 2 แผนงาน 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
มีจำนวน 2 แผนงาน 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          2. แผนงานการเกษตร 



ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
          3.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
4.  พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
5.  พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีจำนวน 5 แผนงาน 
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2. แผนงานการศึกษา 
          3. แผนงานสาธารณสุข 
          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          5. แผนงานงบกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
3.  บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
มีจำนวน 1 แผนงาน 
 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5    ด้านพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน 
 4.  พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 5.  พัฒนาระบบบริหารงานคลัง 
มีจำนวน 2 แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผน 
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการที ่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0.00 29 7,275,500.00 89 52,553,000.00 109 53,338,500.00 74 46,290,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 11 2,010,000.00 13 2,510,000.00 13 2,610,000.00 12 2,110,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

0 0.00 63 31,410,000.00 71 22,330,000.00 72 12,820,000.00 71 12,520,000.00 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 11 515,000.00 11 515,000.00 11 515,000.00 11 515,000.00 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

0 0.00 20 2,260,000.00 25 2,910,000.00 25 2,910,000.00 25 2,910,000.00 

รวม 0 0.00 134 43,470,500.00 209 80,818,000.00 230 72,193,500.00 193 64,345,000.00 
 

     
การจัดทำงบประมาณ 
          ผู้บริหารอบต.บ้านแมด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 8,279,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 1,899,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 1 70,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 39 5,905,000.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 30,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 11 375,000.00 

รวม 65 8,279,000.00 
 

   
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านแมด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หาด ใหม่พัฒนา ม. 9 
ไป บ้าน โนนสมบูรณ์ ม. 
5 (อบ.ถ 156-03) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2890 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
14450 ตร.ม. 

2. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ้านนายเป พุ่มจันทร ์
ถึง บ้านนายเสียม แสน
ทวีสุข ม. 8 

174,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. 

3. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
นายแดง สีแสด ถึงบ้าน 
นายจันทร์เพ็ง วงษา ม. 
9 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
1200 ตร.ม 

4. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ.หาดเหนือ ไปถึง คุ้ม
ดอนงัว ม. 11 (อบ.ถ 
156-04) 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 15,000 ตร.
ม. 

5. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
ทางเข้าหมู่บ้าน ถึงหอ
ประปาหมู่บา้น ม. 12 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1000 ตร.ม. 

6. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบา้นนายหมอน กิ่ง
คำ ถึงบ้านนายทินกร 
ลือเดช ม.3 

106,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อให้มีถนนกวา้งขึ้นกว่าเดิม การ
เดินทางสะดวกปลอดภยั เพือ่
ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน การ
เดินทางสะดวกปลอดภยั 

ข้างละ 1 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. 

7. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
ที่ สาธารณประโยชน ์
(ป่าช้าหนองโดน) ม.3 

99,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อป้องกันการบุกรุกที ่
สาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้าง
ถนนให้ได้มาตรฐาน การเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1000 เมตร 

8. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้นหว้ย
ขาม 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

ซ่อมแซมฝายเดิมให้ใช้งานได้ 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพยีงพอ ใน
การอุปโภค-บริโภค และทำ
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายขนาด
กว้าง 8.20 ม. ลึก 1 ม. 
ยาว 10.70 ม. 

9. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในที่ทำการ อบต.
บ้านแมด 

150,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้สำนักงาน อบต.มีสภาพภูมิ
ทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
เหมาะสมในการ ทำงานของ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำ
การ อบต. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.) 



ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

ข้าราชการ และเป็นที่ประทบัใจ 
ของผู้มาติดต่อราชการ 

10. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ถมที่โรงเรียนอนุบาล 
สังกัด อบต.บ้านแมด 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อเป็นการปรับพื้นที่ให้เหมาะสม 
เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร 

โรงเรียนอนุบาล สังกัด 
อบต.บ้านแมด ม. 6 
และ ม.8 

11. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการอบรมให้
ความรู้ แกป่ระชาชน 
เกี่ยวกบัการดูแลรักษา
ระบบ ประปาบาดาล
หมู่บ้าน 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัช่าง, 
สำนักการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลบำรุงรักษาระบบประปา 
บาดาลหมู่บา้น 

- จำนวน 1 ครั้ง / ปี 
หมู่ละ 5 คน 

12. ด้านเศรษฐกิจ 
การดำเนินการตาม 
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับชุมชน 

70,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดปัญหาความยากจน และ 
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
อย่างยั่งยืน 

ในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน
แมด 

13. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

จัดงานอนุรักษ์สืบสาน 
งานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสรมิการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสานและอนุรกัษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวันสงกรานต์ไทยไว้ให้
สืบไป 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

14. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

สืบสานงานประเพณี 
ไหลเรือไฟ และลอย
กระทง 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสานและอนุรกัษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไหลเรือไฟ และลอยกระทง 
ไว้ให้สืบไป 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

15. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

จัดงานประเพณีทำบุญ 
สังฆทาน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 
คงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

- วัด - สำนักสงฆ์ ใน
เขตตำบลบ้านแมด 

16. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

สืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 
คงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

- วัด - สำนักสงฆ์ ใน
เขตตำบลบ้านแมด 



17. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

กีฬาเยาวชนตา้นยา 
เสพติด อบต.บ้านแมด 

250,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก 
เยาวชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬา 

- เด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครอง พื้นที่ตำบล
บ้านแมด 

18. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์ 40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก 
เยาวชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬา 

อำเภอบุณฑริก พื้นที่
ตำบลบ้านแมด 

19. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

การจัดการแข่งขันกีฬา 
ศพด. 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก 
เล็กมีพัฒนาการตามวัย 

ศพด. สังกัด อบต.บ้าน
แมด ร.ร. อนุบาล 
อบต.บ้านแมด สังกัด 
อบต.บ้านแมด 

20. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา 

1,230,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาตั้งแต่ ปฐมวยั อนบุาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านแมด - 
โรงเรียน สังกัด อบต.
บ้านแมด 

21. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุน อาหาร
กลางวัน 

2,920,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ 
อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง 

- โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านแมด จำนวน 
6 แห่ง (สพฐ.) 

22. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ชุมชนและ
ประชาชน มีความรักความสามัคคี
เตรียมความ พร้อมเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล 
บ้านแมด 



23. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน ตำบลบ้านแมด 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภา
เด็กและเยาวชนตำบลบา้นแมด ได้มี
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชนตำบลบา้นแด 2. เพื่อ
เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงเด็กและ
เยาวชนในตำบลบา้นแมด 

เยาวชนในตำบล
บ้านแมแด 

24. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ป้องกันและควบคุม โรค
พิษสุนัขบ้า 

65,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า พื้นที่ตำบลบ้านแมด 

25. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 770,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการ 
ของภาครัฐด้านสาธารณสุข 

พื้นที่ตำบลบ้านแมด 

26. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
1 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครัง้ /ปี 

27. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 1 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
เยาวชนและผู้ปกครอง 2. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด 3. เพือ่สร้าง
แกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

28. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
2 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

29. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 2 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
เยาวชนและผู้ปกครอง 2. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด 3. เพือ่สร้าง
แกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

30. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด To be 
number one ม. 3 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและ
ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. 
เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มี
ปัญหายาเสพติดและให้โอกาส 3. 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

31. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

การปรับปรุงโภชนาการ 
และสุขภาพเด็ก ม. 3 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้เด็กขาดสารอาหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพือ่ให้
ผู้ปกครองจัดหาอาหารที่ เหมาะสม
ให้แก่เด็กได้อย่างถกูต้อง 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

32. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
4 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้โรคขาดสาร
ไอโอดีน 2. เพื่อรณรงค์การบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี



33. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

การปรับปรุงโภชนาการ 
และสุขภาพเด็ก ม. 4 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้เด็กขาดสารอาหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพือ่ให้
ผู้ปกครองจัดหาอาหารที่ เหมาะสม
ให้แก่เด็กได้อย่างถกูต้อง 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

34. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 5 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
เยาวชนและผู้ปกครอง 2. เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด 3. เพือ่สร้าง
แกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

35. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
6 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

36. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
หนอนพยาธ ิม. 6 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการป่วยด้วยโรคหนอนพยาธิ 
เพื่อให้ความรู้และวิธีปอ้งกัน โรค
หนอนพยาธ ิ

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

37. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
7 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

38. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 7 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก ่
เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและ ผู้ปกครอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด เพือ่สร้างแกน
นำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

39. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ขยับกาย สบายชีวีใส่
ดนตรี เต้นตามจังหวะ 
ม. 8 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์ 
แข็งแรง เพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ เพือ่ให้เกิดมิตรภาพที่ดีใน
หมู่บ้าน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

40. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมเยาวชนให้ความรู้ 
เกี่ยวกบัยาเสพติดให้กับ
เยาวชน และผู้ปกครอง 
ม. 8 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก ่
เยาวชน เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันแก่
เยาวชนให ้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อ
สร้างแกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

41. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ปรับปรุงโภชนาการ 
และสุขภาพเด็ก ม. 9 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กขาดสารอาหารมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองจัดหา
อาหารที ่เหมาะสมใหแ้ก่เด็กได้
อย่างถูกตอ้ง 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

42. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด To be 
number one ม. 9 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและ
ชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. 
เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มี
ปัญหายาเสพติดและให้โอกาส 3. 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

43. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
10 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี



สำนักงานปลัด 
อบต. 

44. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 10 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก ่
เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและ ผู้ปกครอง 
เพื่อสร้างแกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

45. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด To be 
number one ม. 11 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชน 
ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและยอมรับ ผู้มีปัญหา
ยาเสพติดและให้โอกาส เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ ป้องกัน
สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

46. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
11 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

47. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้ ควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีน ม. 
12 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อรณรงค์การบริโภคเกลือเสริม 
ไอโอดีน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

48. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง ยา
เสพติดให้กับเยาวชน 
และผู้ปกครอง ม. 12 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก ่
เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและ ผู้ปกครอง 
เพื่อสร้างแกนนำต้านยาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

49. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ประกวดหมูบ่้าน 50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
เพื่อให้หมู่บ้านแต่ละหมู่สะอาด 
สวยงาม เพือ่ป้องกันและกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 

พื้นที่ตำบลบ้านแมด 
จำนวน 4 ครั้ง /ปี 

50. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

51. 
ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะ 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของของประชาชนให้
สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ
นำขยะมาใช้ประโยชน์ 3. เพื่อให้
เกิดความสามัคคีในชุมชน 4. เพื่อให้
หมู่บ้านแต่ละหมู่สะอาดสวยงาม 

ธนาคารขยะบ้านแคน 
ม. 1 ธนาคารขยะบา้น
แคน ม. 2 ธนาคารขยะ
บ้านแคน ม. 3 
ธนาคารขยะบ้านแคน 
ม. 5 ธนาคารขยะบา้น
แคน ม. 6 

52. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการเพาะพันธุ์ 
และอนุรักษ์สัตวนำ้ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อดูแลรักษาและอนุรักษพ์ันธุ ์สัตว์
น้ำในเขื่อนสิรินธรให้เพิ่ม มากขึ้น 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

53. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รักน้ำ รักปา่ รักษา
แผ่นดิน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

- ประชาชนมจีิตสำนึกและเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ อบต. 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี



สำนักงานปลัด 
อบต. 

54. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ป่าอาหารชุมชน 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อเป็นแหล่งอาหารป่าชุมชน
ของ ประชาชนในพื้นที ่2. 
ประชาชนมีจิตสำนกึในการ ดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

55. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อประชาสัมพันธภ์ารกิจหนา้ที่ 
ของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบ - 
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำ 
ข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น - สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ 

- ออกให้บริการด้าน
ต่าง ๆ และรับฟัง 
ปัญหาความต้องการ 
ข้อเสนอแนะจาก 
ประชาชนให้ครอบคลุม
พื้นที่ทุกหมู่บา้น - 
จัดทำแผนพัฒนาสามปี 
- จัดทำแผนชุมชน 

56. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคม
ตำบล 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาคมตำบลรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลเสนอปัญหาและ 
ความต้องการในการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

- ประชาคมหมูบ่้าน 
ผู้แทนชุมชน - กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน 

57. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

5,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

- เพื่อพัฒนารายได้ของ อบต. บ้าน
แมด ให้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
การจัดเก็บภาษ ี

อบต.บ้านแมด ออก
จัดเก็บภาษี นอก
สถานที่ จำนวน 7 ครั้ง 
/ ป ี

58. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนของ อปท. 

35,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท. 

พื้นที่ตำบลบ้านแมด 
พื้นที่อำเภอบุณฑริก 

59. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่ม ประสิทธภิาพของ
องค์กรและ ศึกษาดูงาน 

200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะ
เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรของ อบต. 
และผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์
ต่อ อบต. 

- ข้าราชการการเมือง /
คณะผู้บริหาร / 
ข้าราชการ /
ลูกจ้างประจำและ 
พนักงานจ้างของ อบต. 
และผู้ ปฏบิัติงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อ อบต. 

60. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้
ความรู้ บุคลากร อปท.
เกี่ยวกบั พรบ.ขอ้มูล
ข่าวสาร ของทาง
ราชการ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากรมี
ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของ ทางราชการ 

- จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

61. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมการตรวจสอบ
และ ประเมินความเส่ียง
ความ ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ดา้น
อัคคีภัยในครัวเรือน 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชนในการดูแล 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

62. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

"วัน อปพร." 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัดอบต. 

เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ใน
หมู่ อปพร. 

- จำนวน 1 ครั้ง / ป ี



63. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกซ้อมแผนปฏิบัตกิาร
ใน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนมี
ทักษะ ความชำนาญ ในการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย ของ
ประชาชน 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

64. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมและให้ความรู้ 
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ 
แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ 
ความรู้ความชำนาญในการ 
ช่วยเหลือตนเอง คนจมน้ำ และลด 
จำนวนผู้เสียชวีิตจากการจมน้ำ 

จำนวน 1 ครั้ง / ป ี

65. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ตั้งจุดตรวจบริการ 
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

- จุดตรวจบริการใน
พื้นที่ตำบลบ้านแมด - 
จุดตรวจบริการ จำนวน 
1 จุด จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บา้นแมด มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ 
จำนวนเงิน 5,724,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 2,613,237 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 591,150.00   

ด้านเศรษฐกิจ     

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 6 3,016,793.00 6 2,591,937.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 2 21,300.00 2 21,300.00 

รวม 12 3,629,243.00 8 2,613,237.00 

     

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านแมด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังรอบที่ 
สาธารณประโยชน์ 
(ป่าช้าหนองโดน) ม.3 

99,000.00 97,400.00 0.00 1,600.00 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้นหว้ยขาม 

150,000.00 148,500.00 0.00 1,500.00 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในที่ทำการ 
อบต.บ้านแมด 

150,000.00 148,500.00 0.00 1,500.00 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมที่
โรงเรียนอนุบาล
สังกัด อบต.บ้านแมด 
หมู่ที่ 6 

200,000.00 196,750.00 0.00 3,250.00 



5. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ
และลอยกระทง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,230,000.00 713,900.00 713,900.00 516,100.00 

7. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

2,920,000.00 1,502,800.00 1,502,800.00 1,417,200.00 

8. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลบ้านแมด 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

9. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

770,000.00 635,068.00 210,212.00 134,932.00 

10. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการส่งเสริม
บริหารจัดการขยะ 

50,000.00 45,025.00 45,025.00 4,975.00 

11. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการประชาคม
ตำบล 

15,000.00 11,300.00 11,300.00 3,700.00 

12. 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการตั้งจุดตรวจ
บริการประชาชน
ในชว่งเทศกาลต่างๆ 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน 
อบต.บ้านแมด บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 109 53,338,500.00 11 1,899,000.00 4 591,150.00   

2.ด้านเศรษฐกิจ 13 2,610,000.00 1 70,000.00     

3.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 72 12,820,000.00 39 5,905,000.00 6 3,016,793.00 6 2,591,937.00 

4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 515,000.00 3 30,000.00     

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 25 2,910,000.00 11 375,000.00 2 21,300.00 2 21,300.00 

รวม 230 72,193,500.00 65 8,279,000.00 12 3,629,243.00 8 2,613,237.0 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


