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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี      
          ประจ าปี 2563   

(ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) 
 

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12(3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯดังกล่าว  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลบะฮี  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบะฮี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 
2563) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 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 
6. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
7. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
9. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
10. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
11. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
12. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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13. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
14. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของประชาชน  ให้เป็นศูนย์ที่น่าอยู่ 
 2. ชุมชนมีส่วนรว่มในส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 3. ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 4. สามารถป้องกันบรรเทา  แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน 
 5. ชุมชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ  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 

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 



 

 

- 4 - 

ง. การวางแผนงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) และเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

และ ครั้งท่ี 3 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565)  เมื่อวันที่ 13 
เดือนสิงหาคม 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  โดยมีโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ในปี 2563  มีทั้งหมด  104 โครงการ งบประมาณ 31,544,900 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฯ) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 39 18,105,200 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 300,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 10 580,000 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 50 12,559,700 

รวม 104 31,544,900 
 

จ. การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2562   โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ 2563
จ านวน   47   โครงการ  

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวนเงิน 37,000,000  บาท                

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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ฉ. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ประจ าปี 2563   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี สามารถด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี ประจ าปีงบประมาณ 2563  (ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)  สามารถ
สรุปผล ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ (เฉพาะใน
พ.ศ.2563) 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติใน 

ปีงบประมาณ 2563 
(ข้อบัญญัติงบประมาณ, 

จ่ายขาดเงินสะสม, 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ, เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

2563 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 39 23 21 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 3 1 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม
และปศุสัตว์ 

10 5 4 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

50 16 13 

รวม 104 47 39 
ร้อยละของโครงการที่ส าเร็จตามแผนฯ  45.20% 37.50% 

สรุปโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปงีบประมาณประจ าปี 2563  จ านวน   8   โครงการดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
จ านวน  2  โครงการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บะฮี ต้านภัยยาเสพติด  จ านวน  100,000  บาท 
2. โครงการให้ความรู้ด้านคัดกรองและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  จ านวน  15,000  บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
จ านวน  1  โครงการ 

1. โครงการจัดงานรวมน้ าใจรักผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์   จ านวน  45,000  บาท 
2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2563  จ านวน  10,000 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
จ านวน  1  โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานไร่นาสวนผสม   จ านวน  30,000  บาท 
 
 



 

 

- 6 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
จ านวน 3  โครงการ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   จ านวน  20,000 บาท 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน  30,000  บาท 
3. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  15,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)

1 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ.ในเขต
ต าบลบะฮี

                 791,391.00                703,330.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

นกัเรียนไดบ้ริโภคอาหารเสริม(นม) / 
ด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 
2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

2 อาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก                  208,866.00                171,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

เด็กเล็กไดบ้ริโภคอาหารเสริม(นม) /ด าเนินการ
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียน
 สพฐ.ในเขตต าบลบะฮี

              1,652,000.00             1,641,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 นกัเรียนไดบ้ริโภคอาหารกลางวนั / ด าเนินการ
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

4 อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก                  534,100.00                534,100.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 เด็กเล็กไดบ้ริโภคอาหารกลางวนั  /ด าเนินการ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

        1.1  แผนงานการศึกษา

เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ประจ าปี 2563

ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม

 

ผลการด าเนินงาน
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  จ านวน  8  โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

5 จดังานวนัเด็กแห่งชาติ                    40,000.00                  40,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการจดัโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ในวนัท่ี 11 
มกราคม 2563 ณ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบะฮี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 250 คน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

6 สนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับ                  127,190.00 งบ อบต. เด็กท่ีเขา้เตรียมความพร้อมใน ศพด.ทั้ง 2แห่ง กองการศึกษา ศาสนา ไม่มี

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    -127,190.00- (ขอ้บญัญติั ของ อบต.บะฮี มีหนงัสือเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียน

และวฒันธรรม

1.ค่าหนงัสือเรียน                  26,000.00 งบประมาณ) อุปกรณ์การเรียน และมีพฒันาการครบทั้ง 4 
อา้น2.ค่าอุปกรณ์การเรียน                  26,000.00 ดา้น

3.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน                  30,900.00
4.ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                  44,290.00

7 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นบะฮี  (แห่งใหม)่

                 499,500.00                499,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 
2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

8 โครงการก่อสร้างหอถงัประปาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นบะฮี  (แห่งใหม)่

                 490,000.00                489,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 
2563

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน                    30,000.00                  30,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

จดัโครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน เยาวชน   ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11-12 
กุมภาพนัธ์ 2563 ณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครการ 250 คน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถีชีวิตและ
 และวฒันธรรมของอ าเภอพรรณานิคม

                 300,000.00                  30,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินจดัโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถี
ชีวิตและวฒันธรรมของอ าเภอพรรณานิคม เม่ือ
วนัท่ี 16-18 ธนัวาคม 2562 ณ บริเวณท่ีวา่การ
อ าเภอพรรณานิคม จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

     1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

    จ านวน   2   โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ               7,502,400.00             7,055,800.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ/ 
ด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 
2563  จ านวน  930  คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

2 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ               1,555,200.00             1,404,800.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ /ด าเนินการ
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 2563 
จ านวน 149 คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

3 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์                    48,000.00                  36,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ /
ด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กนัยายน 
2563 จ านวน 6 คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

4 อุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเขต
พ้ืนท่ีต าบลบะฮี

                 115,000.00                115,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

อุดหนุนกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเขต
พ้ืนท่ีต าบลบะฮี จ  านวน 1 คร้ัง

ส านกัปลดั ไม่มี

5 อุดหนุนการส่งเสริมสนบัสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชน

                   50,000.00                  50,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เม่ือเดือน
กนัยายน 2563

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

จ านวน   5   โครงการ

     1.3  แผนงานงบกลาง



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่
ผูสู้งอายุ

                   20,000.00                  20,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563
 ณ อบต.บะฮี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 100 คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ผูสู้งอายุ
ในเขตต าบลบะฮี

                   20,000.00                  20,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 ด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กบัผูสู้งอายใุนเขตต าบลบะฮี เม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2563 ณ อบต.บะฮี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 50 คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

3 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผูพิ้การ
และผูดู้แลผูพิ้การ

                   15,000.00                  15,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 ด าเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพผูพิ้การและผูดู้แลผูพิ้การ เม่ือวนัท่ี 
13 มีนาคม 2563 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 80 
คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

      1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

จ านวน  4   โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

4 โครงการให้ความรู้อนามยัในช่องปากและ
ฟัน

                   16,560.00                  16,560.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

 ด าเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผูสู้งอายใุส่ใจสุขภาพปากและฟัน  เม่ือวนัท่ี 23
 กนัยายน 2563  ณ อบต.บะฮี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 100 คน

กองสวสัดิการสงัคม ไม่มี

1 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก                    79,620.00 63,670.00                งบ กองทุน 
สปสช.

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบะฮี ร่วมกบั 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นบะฮี 
ผูน้  าทุกหมู่บา้น อสม. โรงเรียนในเขต
ต าบลบะฮีจดักิจกรรมเดินรณรงค ์
ประชาสมัพนัธ์  พร้อมมอบทรายอะเบท และ
น ้ายาพน่หมอกควนั ให้กบัหมู่บา้น เม่ือวนัท่ี  
26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบา้นบะฮี  มี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน

งานสาธารณสุข ส านกั
ปลดั

ไม่มี

2 อุดหนุนโครงการส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข

                 200,000.00                180,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

อุดหนุนให้กบัคณะกรรมการหมู่บา้นทุก
หมู่บา้นในเขตต าบลบะฮี (ยกเวน้ บา้นผาอินทร์
 ม.6)

งานสาธารณสุข ส านกั
ปลดั

ไม่มี

     1.5  แผนงานสาธารณสุข

 จ านวน  2    โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 ไม่มี

      1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 จ านวน  -  โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษป์ระเพณีแห่
เทียนเขา้พรรษา

                   40,000.00                  40,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการจดัโครงการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีแห่
เทียนเขา้พรรษา ในระหวา่งวนัท่ี 29 มิถุนายน -
 3 กรกฎาคม 2563 ณ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบะฮี และวดับา้นบะหวัเมย บา้นบะหวัเมย
 ม.2  มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  200 คน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

ไม่มี

1 โครงการอบรมการส่งเสริมการเล้ียงสตัว์
เพ่ือสร้างรายได ้ประจ าปี 2563 ( การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเล้ียงโคเน้ือในต าบลบะฮี)

                   30,000.00                  22,160.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบติั
 โดยวิทยากรจากส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอ
พรรณานิคม จ านวน 1 วนั  เม่ือวนัท่ี 21 
สิงหาคม 2563 ณ ณ อาคารอเนกรปะสงค ์
อบต.บะฮี มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 30 คน

กองส่งเสริมการเกษตร ไม่มี

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์

    2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมปัิญญาท้องถิ่น

 จ านวน  1  โครงการ

      3.1   แผนงานการเกษตร

    2.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

จ านวน  4  โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

2 โครงการักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน  (ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ)

                   60,000.00                    2,400.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการจดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน์  จ  านวน 1 แห่ง  เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บา้นสร้าง ม.3 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

กองส่งเสริมการเกษตร ไม่มี

3 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
ประจ าปี 2563 (ฝึกอบรม อพ.สธ.
ต าบลบะฮี คร้ังท่ี 1)

50,000.00                                   12,100.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบติั
 โดยวิทยากร จ านวน 1 วนั  เม่ือวนัท่ี 13  
กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ณ อาคารอเนกประสงค ์
อบต.บะฮี มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 50 คน

กองส่งเสริมการเกษตร ไม่มี

4 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้

50,000.00                  46,600.00                งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการส ารวจและฉดัวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ จ  านวน 1,500 ตวั ในห้วงเดือน มีนาคม - 
สิงหาคม 2563 ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบะฮี  จ  านวน 10
 หมู่บา้น

กองส่งเสริมการเกษตร ไม่มี



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล                  400,000.00 349,700.00              งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

มีการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งต  าบล ม.1-10
จ านวน 10 หมู่บา้น  สญัญาเลขท่ี 001/2563  
เร่ิมสญัญาวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ส้ินสุด
สญัญา วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562

กองช่าง ไม่มี

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้า
ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าสองคอน หมู่ท่ี 1

                 992,000.00 780,000.00              เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ

บา้นท่าสองคอน ม.1                             ตาม
สญัญาจา้งเลขท่ี 006/2563                เร่ิมสญัญา
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563          ส้ินสุดสญัญา
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2563

กองช่าง อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Sapr
 พ้ืนทางดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพาราธรรมชาติ สายทางบา้นระหวา่ง
บา้นบะหวัเมย ม.2-บา้นผาอินทร์ ม.6

              9,696,000.00 5,940,000.00           เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ

บา้นบะหวัเมย ม.2-บา้นผาอินทร์ ม.6            
สญัญาจา้งเลขท่ี 002/2563                    เร่ิม
สญัญาวนัท่ี 11  มกราคม  2563            ส้ินสุด
สญัญาจา้ง วนัท่ี  9  พฤษภาคม 2563

กองช่าง ไม่มี

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

  จ านวน  5  โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล 
(Cape Seal) รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน สน.ถ.
95-003 สายทางเช่ือระหวา่ง บา้นนาตากาง
 ม.9-บา้นสร้างหิน ม.3

              6,666,000.00 4,695,000.00           เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ

บา้นนาตากางเหนือ  ม.9- บา้นสร้างหิน  ม.3   
ตามสญัญาจา้งเลขท่ี 007/2563   เร่ิมสญัญาจา้ง
วนัท่ี 28 พฤษาภาคม 2563  ส้ินสุดสญัญาวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน 2563

กองช่าง อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล 
(Cape Seal) รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน สน.ถ.
95-003 สายทางเช่ือมระหวา่ง บา้นสร้างหิน
 ม.3-บา้นบะหวัเมย ม.2

              6,095,000.00 4,400,000.00           เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ

บา้นสร้างหิน ม.3- บา้นบะหวัเมย ม.2         
ตามสญัญาจา้งเลขท่ี 008/2563   เร่ิมสญัญาจา้ง
วนัท่ี 27 พฤษาภาคม 2563  ส้ินสุดสญัญาวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน 2563

กองช่าง อยูร่ะหวา่งด าเนินการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

     4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่มี

จ านวน   -   โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

      4.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

                   20,000.00                  20,000.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

อปพร.ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ จุดตรวจประจ าหมู่บา้น
วนัท่ี 27 ม.ค.62 -4 ม.ค.63 โดยจดัเวรยาม อป
พร.ตั้งจุดสกดั จ  านวน 10 จุด ทุกหมู่บา้น โดยมี
 อปพร.เขา้ร่วม จ านวน 104 นาย

ส านกัปลดั (งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั)

ไม่มี

2 โครงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน                  200,000.00                151,500.00 งบ อบต. จดัอาสาสมคัรเป็นทีมกูชี้พกูภ้ยั จ  านวน 13 คน 
โดยให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  ต.ต.62-ก.ย.63

ส านกัปลดั (งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั)

ไม่มี

3 ฝึกอบรมซอ้มแผนปฏิบติัในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัต าบลบะฮี

                   20,000.00                  19,950.00 งบ อบต. จดัฝึกอบรมสมาชิก อปพร.และเจา้หนา้ท่ี 
OTOS ต าบลบะฮี  จ  านวน 20 คน ณ ห้อง
ประชุม อบต.บะฮี เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563

ส านกัปลดั (งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั)

ไม่มี

 จ านวน  4   โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

4 โครงการจดัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั

                 200,000.00                100,700.00 ประชาชนในเขตต าบลบะฮี ไดรั้บการช่วยเหลือ
 และไดรั้บความสะดวกไดท้นัท่วงที 
ด าเนินการตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-
 เดือนกนัยายน 2563

ส านกัปลดั (งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั)

ไม่มี



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

      4.4   แผนงานเคหะชุมชน

1 โครงการธนาคารขยะ ต าบลบะฮี -  - - ด าเนินการออกรับซ้ือขยะในหมู่บา้น ม.1-10 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ปัจจุบนัมี
สมาชิกทั้งหมด 530ครัวเรือน  มีเงินทุนจ านวน
 342,349.93 บาท

ส านกัปลดั ไม่มี

2 โครงกาบริหารจดัการขยะ                  530,000.00                444,072.50 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการออกให้บริหารจดัเก็บขยะ ตาม
หมู่บา้นในเขตต าบลบะฮี  โดยรถขยะมูลฝอย
ของ อบต.บะฮี ด าเนินการทั้งปี (ต.ต.62- ก.ย.63)

ส านกัปลดั ไม่มี

3 โครงการจดัท าส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัดุ
เหลือใช้

                   20,000.00                  14,550.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั
งบประมาณ)

ด าเนินการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการ
รักโลก ร่วมใจ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในวนัท่ี  29 
กรกฎาคม 2563 ณ อบต.บะฮี

ส านกัปลดั ไม่มี

 จ านวน   3    โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

      4.5 แผนงานการเกษตร

ไม่มี

  จ านวน  -  โครงการ



งบประมาณที่ตั้งไว้  งบประมาณที่ใช้ไป

(บาท)  (บาท)
ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
ที่มางบประมาณ

      4.5 แผนงานบริหารทั่วไป

1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี                  300,000.00                  89,696.00 งบ อบต. 
(ขอ้บญัญติั

จดัโครงการส ารวจภาคสนามเพ่ือจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  คือ

กองคลงั พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง  พ.ศ.2562

งบประมาณ)  -จดัท าแบบส ารวจขอ้มูลท่ีดิน (ผ.ท.1) เป็นภาษีใหม่ตอ้งศึกษา

 - จดัท าแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือน
และส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2)
 -จดัท าแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายและ
ใบอนุญาตต่าง ๆ (ผ.ท.3)
 -จดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4)

 -จดัท าบญัชีคุมแปลงท่ีดินและขอ้มูลการเสีย
ภาษี (ผ.ท.17)
 ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562

พ้ืนท่ีภาคสนามในแนวเขตต าบลบะฮี

สรุป

คดิเป็นโครงการทีอ่นุมัติงบประมาณ     ร้อยะละ   (47x100) / 104  =  45.20%

คดิเป็นโครงการทีอ่นุมัติและด าเนินการ  ร้อยละ  (39x100) / 104    =  37.50%

จ านวน  104 โครงการ
จ านวน  47  โครงการโครงการท่ีไดรั้บอนุมติังงบประมาณ ปี 2563                      

                                    จ  านวน     63  โครงการ

โครงการปีในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)            

  จ านวน   1  โครงการ



รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 
 

         ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–

2565)  เมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหาคม 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  โดยมีโครงการที่บรรจุ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปี 2563 นั้น 

  งานนโยบายและแผน ส านักปลัดในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและ
ประเมินผล ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย
องค์กรต่อไป จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  มีการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน
ทั้งหมด 47 โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  104 โครงการ โดยผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
37.50 และผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ .ศ.2563 มีระดับคะแนนความส าเร็จ 
เท่ากับ 1 คะแนน  

2. ปัญหา อุปสรรค 

 2.1 ประชาชนและผู้น าหมู่บ้านให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมาก 
โดยเฉพาะ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยมีการพยายามเสนอ
โครงการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นจ านวนมากเพ่ือเผื่อให้มีในแผนเพ่ือรองรับการไปขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น อาทิ อ าเภอ กรมฯ หรือ อบจ. เป็นต้น ท าให้มีจ านวนโครงการที่มากขึ้นจนเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีจะด าเนินการได้ในความเป็นจริงเมื่อเทียบกับงบประมาณของ อบต.บะฮี ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ของแผนมีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับต่ า 

 2.2 ประชาชนและผู้น าหมู่บ้านให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากจน
ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆเช่น พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนส่วนน้อยที่ต้องการ
พัฒนาด้านอาชีพไม่ได้รับโครงการในด้านนี้ 

 2.3 ประชาชนเสนอโครงการเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโดยที่ไม่ได้ส ารวจพ้ืนที่ว่าสามารถ
ด าเนินการได้จริงหรือไม่ เช่นบางโครงการที่เสนอเข้ามาเป็นที่ดินส่วนบุคคลไม่ใช่ที่ดินสาธารณะจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในบางโครงการ 

 2.4 งบประมาณของหน่วยงานมีความจ ากัดท าให้มีงบประมาณในการพัฒนาหรือโครงการที่
ลงหมู่บ้านต่างได้น้อย 



3 ข้อเสนอแนะ 

 3.1 หน่วยงานควรมีการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักของตัวชี้วัด ทั้งในส่วนภารกิจ
หลักและโครงการ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงพันธกิจและเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สามารถ
วัดผลส าเร็จในแต่ละระดับได้และน าผลการด าเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการทบทวน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.2 หน่วยงานควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะผู้น าในการคัดเลือก
โครงการเพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาโดยคัดเลือกตามความเป็นจริงที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้และคัดเลือก
โครงการที่ประชาชนได้ความเดือดร้อนมากที่สุดน ามาเข้าแผนก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือไม่ให้น าโครงการเข้าสู่
แผนโดยมากเกินศักยภาพท่ีจะด าเนินการได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ของแผนได้คะแนนในระดับต่ า 

3.3 หน่วยงานต้องชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
ด้วย 

3.4 ก่อนที่จะน าโครงการที่ประชาคมเสนอเข้าแผนนั้น หน่วยงานควรมีการตรวจสอบ
โครงการว่าสามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่ พ้ืนที่อยู่ในเขตสาธารณะหรือไม่ เป็นต้น  

 

  
 

 

  

 


