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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)               
ประจ าปี 2564 (รอบที่ 1) 

(ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดอืนมีนาคม 2564) 
 

*************************************** 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต าบลบะฮี  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลบะฮี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564) ขึ้น  เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้สภาท้องถิน่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ดังนี้   

ก.  วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
ชุมชนน่าอยู่   คู่เศรษฐกิจดี  ประชาชนมีส่วนร่วม 

ข. พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  
2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5 .ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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6. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
7. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
9. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
10. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
11. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
12. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
13. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
14. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของประชาชน  ให้เป็นศูนย์ที่น่าอยู่ 
 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 3. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 4. สามารถป้องกันบรรเทา  แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา 
 6. ทุกชุมชนด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 7. การคมนาคม สัญจรสะดวก  
 8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
1.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
1.3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน 
1.4 การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ

องค์กรเอกชน 
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        แนวทางการพัฒนา 

3.1 การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
3.2 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
3.4 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

ง. การวางแผนงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพืน้ที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      แนวทางการพัฒนา 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
4.2 การบริการประชาชน 
4.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.5 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
4.7 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4.8 การจัดหาและพัฒนารายได้ 
4.9  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เมื่อวันที่ 27    
สิงหาคม  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  รวม 96 
โครงการ งบประมาณ 43,980,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(ตามแผนพัฒนา 3 
ปี) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 39 12,654,000 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 340,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 5 170,000 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 46 30,816,000 
รวม 96  39,994,450 

 
จ. การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  53  โครงการ   

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวนเงิน 32,500,000  บาท                

ฉ. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2564 (รอบที่ 1) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี สามารถด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   รอบ
ที่ 1  (ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)  สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2564) 

จ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 

ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2564 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 39 21 11 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 5 1 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและ 5 5 1 
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ปศุสัตว์ 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 46 22 8 
รวม 96 53 21 

ร้อยละของโครงการที่ส าเร็จตามแผนฯ  55.20% 21.87% 
 
 



 งบประมาณ

 (บาท)

1 อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตต าบลบะฮี

สนบัสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่โรงเรียน 
จ านวน 5 แห่ง

           197,450.96 งบอบต. นกัเรียนไดบ้ริโภคอาหาร
เสริม(นม) / ต.ค.63-มี.ค.
64

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

 -

2 อาหารเสริม(นม)
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาหารเสริม(นม) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
จ  านวน 2 แห่ง

             37,632.98 งบอบต. เด็กเล็กไดบ้ริโภคอาหาร
เสริม(นม) /ต.ค.63-มี.ค.64

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

 -

3 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนั 
โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตต าบลบะฮี

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนั จ  านวน
 5 แห่ง  (รร.บา้นท่า
สองคอน, รร.บา้นบะ
หวัเมย, รร.บา้นสร้าง
หินวิทยานุเคราะห์, 
รร.บา้นนาตากาง, 
และรร.บา้นบะฮี)

           808,000.00 งบอบต.  นกัเรียนไดบ้ริโภค
อาหารกลางวนั /ต.ค.63-
มี.ค.64

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

 -

4 อาหารกลางวนั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจ านวน 2
 แห่ง (ศูนยบ์า้นบะฮี, 
ศูนยบ์า้นนาตากาง)

           154,000.00 งบอบต.  เด็กเล็กไดบ้ริโภค
อาหารกลางวนั /ต.ค.63-
มี.ค.64

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

-

เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 2564 (รอบที่ 1)

ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี

ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

(ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมนีาคม 2564)

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       1.1  แผนงานการศึกษา



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

5 จดัซ้ือ
หนงัสือพิมพใ์ห้
ทุกหมู่บา้น

ซ้ือหนงัสือพิมพใ์ห้ 
จ  านวน 10 หมู่บา้น 
(หมู่ท่ี 1-10)

         23,530.00 งบอบต. หนงัสือพิมพใ์ห้ทุก
หมู่บา้น และประชาชน 
สามารถรับทราบ และ 
คน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีทนั
เหตุการณ์ /ต.ค.60-มี.ค.61

ส านกัปลดั -

6 จดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ

จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
 จ  านวน 1 คร้ัง

         24,950.00 งบอบต. จดัหาขนม/ของเล่น/
รางวลั ให้แก่โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีเพ่ือให้โรงเรียน
มอบให้แก่เด็กๆในวนั
เด็กแห่งชาติ วนัท่ี 13 
ม.ค. 61

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

 -

1 -

1 สงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุ

สงเคราะห์เงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุภายใน
ต าบลบะฮี  ม.1-10

        3,074,400.00 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

สงเคราะห์เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุต.ค.63-มี.ค.64

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

 -

     1.3  แผนงานงบกลาง

     1.2 แผนงานการศึกษา วฒันธรรมและนันทนาการ



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

2 สงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูพิ้การ

สงเคราะห์เงินเบ้ียยงั
ชีพผูพิ้การ ภายใน
ต าบลบะฮี  ม.1-10

           638,400.00 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

สงเคราะห์เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูพิ้การ ต.ค63-มี.ค.64

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

-

3 สงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์

สงเคราะห์เงินเบ้ียยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์ภายใน
ต าบลบะฮี  ม.1-10

         24,500.00 งบอบต. สงเคราะห์เงินเบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ ต.ค.60-มี.ค..
61

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

 -

4 อุดหนุดกองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบะฮี

กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบะฮี

           114,000.00 งบอบต. อุดหนุนกองทุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพเขต
พ้ืนท่ีต าบลบะฮี จ  านวน 1
 คร้ัง

ส านกัปลดั  -

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้
ผูสู้งอายใุนเขต
ต าบลบะฮี

ผูสู้งอายใุนเขต
ต าบลบะฮี  จ  านวน 30
 คน

         20,000.00 งบ อบต.  ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กบั
ผูสู้งอายใุนเขตต าบลบะฮี
 (การท าไมก้วด
ทางมะพร้าวและไม้
กวาดมือถือ) เม่ือวนัท่ี 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2564 ณ
 อบต.บะฮี จ  านวน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 20 คน

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

 -

      1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

- -

1 โครงกาฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นให้
กลุ่มสตรี ต  าบลบะฮี

กลุ่มสตรี/ แม่บา้น
ต าบลบะฮี  จ  านวน  20
 คน

              20,000 งบ อบต.  ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กบักลุ่ม
สตรีในเขตต าบลบะฮี 
(การท าผา้มดัยอ้มจากสี
ธรรมชาติ) เม่ือวนัท่ี 
15-16 มีนาคม 2564 ณ 
อบต.บะฮี

กอง
สวสัดิการ
สงัคม

     1.5  แผนงานสาธารณสุข

      1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

1 โครงการจดัพิธี
งานพระราชพิธี

บุคลากรสงักดั 
อบต.บะฮี ประชาชน
ชาวต าบลบะฮี

         20,000.00 งบ อบต. เขา้ร่วมพิธีงานราชพิธีท่ี
ส่วนงานราชการต่างๆ
เชิญหน่วยงานเขา้ร่วม

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

 -

    2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาท้องถิ่น

    2.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

1 ส่งเสริมสนบัสนุน
การด าเนินงานไร่
นาสวนผสม

เกษตรกรในเขต
ต าบลบะฮี

         30,000.00 งบ อบต. จดักิจกรรมอบรมให้
ความรู้ เม่ือวนัท่ี 1 พ.ย.
2563 ณ วดัราษฎร์ศรัทธา
 บา้นนาตากาง ม.4 มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน
 200 คน

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์

      3.1   แผนงานการเกษตร



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

1 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
ต าบล

ถนนลูกรังทางหลวง
ทอ้งถ่ินภายในเขต
ต าบล

            330,500 งบ อบต. ด าเนินการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในต าบล 
ม.1-10

กองช่าง

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

    4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม  รางระบายน า้  แหล่งน า้ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

1 รณรงคป้์องกนั
และลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

อปพร.ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ
 จุดตรวจประจ า
หมู่บา้น จ านวน 10 
หมู่บา้น (หมู่ท่ี 1-10)

         79,430.00 งบอบต. อปพร.ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ 
จุดตรวจประจ าหมู่บา้น
วนัท่ี  29 ธ.ค63-4 ม.ค.64
 โดยจดัเวรยาม อปพร.
ตั้งจุดสกดั จ  านวน 10 จุด
 ทุกหมู่บา้น โดยมี อปพร.
เขา้ร่วม จ านวน 104 นาย

ส านกัปลดั 
(งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

 -

2 โครงการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน

มีการให้บริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
ให้กบัประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลบะฮี  
ตลอด 24 ชัว่โมง

         85,405.00 งบอบต. จดัอาสาสมคัรเป็นทีมกู้
ชีพกูภ้ยั จ  านวน 13 คน 
โดยให้บริการตลอด 24 
ชัว่โมง

ส านกัปลดั 
(งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

-

3 โครงการจดัการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะ
ภยั

เพ่ือให้การด าเนินการ
เก่ียวกบัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาสา
ธารณภยั ของ 
อบต.บะฮี เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการ
อ านวยความสะดวก
และช่วยหลือ
ประชาชนในเขต
ต าบลไดอ้ยา่งทนัท่วงที

              57,500 งบ อบต. ประชาชนในเขต
ต าบลบะฮี ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ และไดรั้บ
ความสะดวกไดท้นัท่วงที
  ด าเนินการในห้วงเดือน
ตุลาคม 2563-มีนาคม 
2564

ส านกัปลดั 
(งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

-

      4.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

4 ฝึกอบรมซอ้ม
แผนปฏิบติัในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัต าบลบะฮี

สมาชิก อปพร.และ
เจา้หนา้ท่ี OTOS 
ต าบลบะฮี

                6,050 งบ อบต. จดัฝึกอบรมสมาชิก อป
พร.และเจา้หนา้ท่ี OTOS
 ต  าบลบะฮี  จ  านวน 20 
คน ณ ห้องประชุม 
อบต.บะฮี เม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคม 2561

ส านกัปลดั 
(งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

-

1 โครงการธนาคาร
ขยะ ต าบลบะฮี

ครัวเรือนในเขต
ต าบลบะฮี ม.1-10

 - - ด าเนินการออกรับซ้ือ
ขยะในหมู่บา้น ม.1-10 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์
 2558 ปัจจุบนัมีสมาชิก
ทั้งหมด 525 ครัวเรือน  มี
เงินทุนจ านวน 
282,177.23 บาท  และได้
จ่ายเงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจศพไปแลว้ 
จ  านวน 25 ศพๆละ 5,000
 บาท

ส านกัปลดั -

      4.4   แผนงานเคหะชุมชน



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

2 โครงการบริหาร
จดัการขยะ 
ต าบลบะฮี

ครัวเรือนในเขต
ต าบลบะฮี ม.1-10

           223,012.50 งบ อบต. ด าเนินการออกให้
บริหารจดัเก็บขยะ ตาม
หมู่บา้นในเขตต าบลบะฮี 
 โดยรถขยะมูลฝอยของ 
อบต.บะฮี

ส านกัปลดั 
(งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั)

-

1 รักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

ปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ี
สาธารณะ ในเขต
ต าบลบะฮี

              26,050 งบ อบต. มีการจดักิจกรรม
ก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
จ  านวน 1 แห่ง เม่ือวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2563 ณ ล า
ห้วยปลาหาง บา้นท่า
สองคอนผูเ้ขา้โครงการ 
จ านวน 200 คน

      4.5 แผนงานการเกษตร

     4.6   แผนงานบริหารทั่วไป



 งบประมาณ

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มา งปม.

1 -

สรุป

คดิเป็นร้อยะละ     21.87%

โครงการปีในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ปี 2564                                   จ านวน  96  โครงการ

โครงการท่ีไดรั้บอนุมติังงบประมาณ ปี 2564                                                    จ านวน   53  โครงการ

โครงการท่ีด าเนินการ ปี 2564  (รอบท่ี 1) (ช่วงระหวา่งตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)        จ านวน  21  โครงการ
























