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ค าน า 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วยการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยใช้การ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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สารบัญ 

หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า          ๑ 
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 1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้เข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่  ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผนงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ จึงเป็นการติดตามผลทีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ
คุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด      
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่     
ซึ่งช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น     
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 4.เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ 

๑ 



 

 5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด อบต. ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ที่ต้องผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองไผ่ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควร  และแก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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 การรายงานผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

                       ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
 

 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          ประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนพฒันาใหป้ระชาชน 
ในต าบลเมืองไผ่ทราบภายใน 15วัน 
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นอย่างเป็นระยะ 
เวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 
 
 

 3.ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ  การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด

 

 

นายก อบต.เมืองไผ ่

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เมืองไผ ่

 

 

สภาท้องถิ่น      เสนอ 
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แอสฟัสติกท์คอนกรีต จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or seme-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนา
อย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต 
และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็น
วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือ
บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (direct  observation) เป็นการสังเกต บันทึกทางกายภาพโครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น 
การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองไผ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ จะมีการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการรองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
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2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.ช่วยในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค้าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน 

5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ปลัด/รองปลัด อบต. 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/กอง ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ สามารถวินิจฉัยสั่งการ
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและ
ตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 

7.ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้อง
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล
เมืองไผ่ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่           

เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอหนองก่ี และแผนชุมชนต าบลเมืองไผ่ 
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 1.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ ผ.01 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานะการด าเนนิงาน 
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยงัไม่
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเขา้สหกรณ์การเกษตร 
เลขท่ี 111 หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองไผ ่

         
500,000  

       

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่2 บ้านสระขาม 
         

343,750  
       

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านโนนส าราญ 
         

250,000         

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า 
         

460,000         

5 
โครงการก่อสร้างถนนมลูดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้าน
โคกกระชาย 

         
200,000  

       

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา 
         

275,000         

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่17 บ้านโนนจันทา 
         

275,000         

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ ่
         

240,000  
       

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ ่
         

330,000         

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ ่
         

275,000         

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่7 บ้านหนองม่วง 
         

242,500         

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง 
         

937,500  
       

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 บ้านห้วยลึก 
         

309,000  
       

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 บ้านหนองเต่า 
         

319,000         

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่10 บ้านโคกกระชาย 
         

220,000         
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16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่13 บ้านโนนรัง 
         

275,000         

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านหนองไผ่ล้อม 
         

440,000         

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี 
         

275,000         

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี 
      

1,125,000  
       

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่16 (สายวัดป่า) 
         

343,750         

21 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 (สายหนอง
กวางทอง) 

         
240,625  

       

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 ซอยนายบุญเลื่อน 
         

343,750  
       

23 
โครงการก่อสร้างถนนมลูดินเลียบคลองเพื่อการส่งพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา 

         
487,500  

       

24 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบคลองงูเหลือมหมู่ที่ 1 
บ้านหนองปรือ 

      
1,687,500  

       

25 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบคลองอิสานเขียว หมู่ท่ี 
2 บ้านสระขาม 

      
1,200,000  

       

26 โครงการปรับปรุงถนนมลูดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนส าราญ 
         

960,000  
       

27 โครงการปรับปรุงถนนมลูดิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนส าราฐ 
         

280,000  
       

28 โครงการปรับปรุงถนนมลูดิน หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ ่
         

600,000  
       

29 โครงการปรับปรุงถนนมลูดิน หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน 
         

180,000  
       

30 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบล าห้วยลึกหมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยลึก 

         
216,000  

       

31 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบคลองน้ าใส หมู่ที่ 13 
บ้านโนนรัง 

         
250,000  

       

32 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบคลองอิสานเขียว หมู่ที่ 
14 บ้านหนองไผล่้อม 

         
600,000  

       

33 
โครงการปรับปรุงถนนมลูดินเลียบคลองงูเหลือม หมู่ท่ี 14 
บ้านหนองไผล่้อม 

         
450,000  
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34 โครงการปรับปรุงถนนมลูดิน หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ ่
         

600,000  
       

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที ่5 บ้านสระขามใหญ ่
         

450,000  
       

36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที ่18 บ้านขามใหญ ่
         

450,000  
       

37 โครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที ่2 บ้านสระขาม 
         

100,000  
       

38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่4 บ้านหนองไผ ่
         

100,000  
       

39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่9 บ้านหนองเต่า 
         

200,000         

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่9 ถึง หมู่ที่ 10 
         

200,000  
       

41 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่10 - บ้านรวมไทย
พัฒนา 

         
100,000  

       

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่12 บ้านน้อยพัฒนา 
         

200,000  
       

43 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่13 โนนรัง -  บ้าน
หนองปรือ 

         
100,000  

       

44 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่15 สายหนองไผ่สระ
ขาม ถึง บ้านหนองพันชุลี 

         
100,000  

       

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่16 บ้านน้อยหนองแก 
         

180,000  
       

46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที ่17 บ้านโนนจันทา 
         

300,000  
       

47 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสระขาม - หนองไผ ่
      

1,800,000  
       

48 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ไผ ่

         
525,000  

       

49 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม 
         

225,000  
       

50 
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนน
ส าราญ 

         
525,000  

       

51 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 5 บ้านสระขาม
ใหญ่ 

         
175,000  
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52 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน  
         

337,500         

53 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก 
         

116,500         

54 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที ่7 บ้านหนองม่วง 
         

280,000  
       

55 
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
เต่า 

         
250,000  

       

56 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที ่15 บ้านหนองพันชุลี 
         

140,000  
       

57 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ทีท่ าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ ่

         
200,000  

       

58 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที1่1 บ้านเมืองไผ ่
         

186,400  
       

59 
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
ไผล่้อม 

         
200,000  

       

60 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา 
         

112,500  
       

61 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ ่
           

92,000  
       

62 
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านสระ
ขาม 

         
343,000  

       

63 
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ไผ ่

         
100,000  

       

64 
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพือ่อุปโภคบรโิภคขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก 

      
4,000,000  

       

65 
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 

         
400,000         

66 
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว(ช่วงหมู่ที่ 5 บ้านสระ
ขามใหญ ่

         
360,000  

       

67 
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพือ่อุปโภคบรโิภคขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง 

         
500,000  

       

68 
โครงการขุดลอกสระน้ าท านบปลา หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
พันชุลี 

         
200,000  
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69 โครงการขุดลอกคลองเหนือ หมู่ 6 บ้านหนองปรือ 
         

240,000  
       

70 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน 
         

250,000  
       

71 โครงการขุดลอกคลองห้วยลึก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก 
         

540,000  
       

72 
โครงการก่อสร้างประปาบาดาลผิวดินภายในหมูบ่้านสระ
ขามใหญ่ หมู่ที่ 5 

         
500,000  

       

73 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี 
         

200,000  
       

74 โครงการขุดลอกสระหนองประดู ่หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง 
         

500,000  
       

75 
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว(ช่วงหมู่ที่ 14 บ้านหนอง
ไผล่้อม) 

         
450,000  

       

76 
โครงการขุดลอกคลองงูเหลือม (ช่วงหมู่ที่ 14 บ้านหนอง
ไผล่้อม) 

         
144,000  

       

77 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ า หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผล่้อม 
         

150,000  
       

78 โครงการขุดลอกหนองขนาก หมู่ที ่17 บ้านโนนจันทา 
         

500,000  
       

79 
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 18 บ้านขาม
ใหญ่ 

         
384,000  

       

80 
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว(ช่วงหมู่ที่ 18 บ้านขาม
ใหญ่ 

         
160,000  

       

81 
โครงการขุดลอกคลองอิสานเขียว(ลุงงูเหลือม)บ้านหนอง
ปรือ - เมืองไผ ่

         
290,000  

       

82 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงาน
โซล่าเซลล ์หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง 

         
200,000  

       

83 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงาน
โซล่าเซลล ์หมู่ที ่ 11 บ้านเมืองไผ ่

         
200,000  

       

84 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 

           
30,000  

       

85 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม 

           
30,000  
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86 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนส าราญ 

          
30,000  

       

87 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ ่

           
30,000  

       

88 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 5 บ้านสระขามใหญ ่

           
30,000  

       

89 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน 

           
30,000  

       

90 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง 

           
30,000  

       

91 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก 

           
30,000  

       

92 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า 

           
30,000  

       

93 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระชาย 

           
30,000  

       

94 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 11 บ้านเมืองไผ ่

           
30,000  

       

95 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา 

           
30,000  

       

96 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 13 บ้านโนนรัง 

           
30,000  

       

97 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผล่้อม 

           
30,000  

       

98 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองพันชุลี 

           
30,000  

       

99 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนองแก 

           
30,000  

       

100 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 17 บ้านโนนจันทา 

           
30,000  
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101 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบอัตโนมัติ 
หมู่ที่ 18 บ้านขามใหญ ่

           
30,000  

       

102 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองปรือ 

         
100,000  

       

103 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที ่ 2 บ้าน
สระขาม 

         
100,000  

       

104 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้าน
โนนส าราญ 

         
100,000  

       

105 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที ่ 4 บ้าน
หนองไผ ่ 

         
100,000  

       

106 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้าน
สระขามใหญ ่

         
100,000  

       

107 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้าน
นาจาน 

         
100,000  

       

108 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองม่วง 

         
100,000  

       

109 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยลึก 

         
100,000  

       

110 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองเต่า 

         
100,000  

       

111 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 10 บ้าน
โคกกระชาย 

         
100,000  

       

112 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 11 
บ้านเมืองไผ ่

         
100,000  

       

113 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 12 บ้าน
น้อยพัฒนา 

         
100,000  

       

114 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 13 บ้าน
โนนรัง 

         
100,000  

       

115 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองไผ่ล้อม 

         
100,000  
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116 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองพันชุลี 

         
100,000  

       

117 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 16  
บ้านน้อยหนองแก  

         
100,000  

       

118 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 17  
บ้านโนนจันทา 

         
100,000  

       

119 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 18 บ้าน
ขามใหญ ่

         
100,000  

       

120 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่และทางสาธารณะ 
         

200,000  
       

121 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสระขาม 
         

450,000  
       

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ที  11 
         

300,000  
       

123 
โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจร (หินคลุก) ถนนสาย
ระหว่างหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15 

         
500,000  

       

124 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร(หนิคลุก) หมู่ที่ 9 
         

500,000  
       

125 
โครงการจดัท าแนวเขตทีส่าธารณประโยชนภ์ายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-18 

         
200,000  

       

126 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)สนามกีฬา 
      

3,000,000  
       

รวม 126  โครงการ 
    

41,476,775  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.1 แผนงานการศึกษา 

127 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

         
975,000         

128 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก 
           

60,000  
       

129 โครงการสุขภาพดีกีฬาสัมพันธ์ 
           

60,000         

130 โครงการคืนหนสูู่อ้อมอกแม ่
           

60,000  
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131 โครงการสงเคราะห์เด็กเรยีนดีแตย่ากจน 
           

20,000  
       

132 โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน (สพฐ) 
      

1,298,851         

133 โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน (ศพด.) 
         

293,179         

134 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
           

30,000  
       

135 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก 
           

30,000  
       

136 โครงการเปิดประตูก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
           

50,000  
       

137 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
           

50,000         

138 โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
           

50,000         

139 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

         
260,100         

140 โครงการซื้อเครื่องเล่นสนามศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
         

300,000  
       

รวม 14  โครงการ 
      

3,537,130  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 

141 โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ ่
         

580,000         

142 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ ่

           
50,000         

143 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
         

300,000         

144 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส ์
           

30,000         

145 โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
           

50,000         

146 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย หมู่ที่ 2 บ้านสระ
ขาม 

         
200,000  
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147 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก 
         

200,000  
       

148 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
พันชุลี 

         
200,000  

       

รวม     8  โครงการ 
      

1,610,000  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

149 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
      

8,179,200         

150 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
      

2,774,400         

151 เบี้ยยังชีพผุ้ป่วยเอดส ์
         

120,000         

152 
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ไผ ่

           
50,000  

       

รวม   7  โครงการ 
    

11,123,600  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

153 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองไผ่ 
      

2,000,000  
       

154 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านนาจาน 
         

200,000  
       

155 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสระขาม 
         

200,000  
       

156 โครงการปรับปรุงห้องเรยีน 
         

300,000         

157 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที ่2 บ้านสระ
ขาม 

        
300,000  

       

158 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนน
ส าราญ 

         
300,000  

       

159 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองไผ ่

         
300,000  

       

160 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน      300,000         
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161 
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส ผู้
ยากจน 

         
100,000  

       

162 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบล 
    

13,000,000  
       

163 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ อบต.เมืองไผ ่
         

500,000  
       

164 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองพันชุลี 

         
300,000  

       

165 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านโนนส าราญ 
         

150,000  
       

166 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ ่
         

150,000  
       

167 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านสระขาม
ใหญ่ 

         
150,000  

       

168 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 16 บ้านน้อยหนอง
แก 

         
150,000  

       

169 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านเมืองไผ ่
         

250,000  
       

รวม   17  โครงการ 
    

18,650,000  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

170 
โครงการประชาคม เพื่อจดัท า เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

           
30,000         

171 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
         

100,000  
       

172 โครงการวันผู้สูงอาย ุ
         

100,000  
       

173 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี
           

50,000         

174 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผูด้้อยโอกาส 
           

50,000  
       

175 โครงการส่งเสริมวัยใสใส่ใจอาชีพ 
           

30,000  
       

176 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ        60,000         
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177 โครงการปันยิม้สร้างสุขผู้สูงอาย ุ
           

60,000         

178 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 
           

50,000  
       

179 โครงการเมืองไผร่่วมใจปรองดองสมานฉันท์ 
           

50,000  
       

180 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
         

600,000  
       

181 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
         

100,000  
       

รวม   12  โครงการ 
      

1,280,000  
        

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

182 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ "เมืองไผ่เกมส"์ 
         

350,000         

รวม    1  โครงการ 
         

350,000  
        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

183 โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
           

50,000         

184 โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัย 
           

35,000  
       

185 โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร 
           

30,000  
       

186 
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัย 

           
40,000         

187 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
         

180,000  
       

188 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน 
           

30,000  
       

189 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

         
200,000         

190 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับ อปพร. 
         

100,000  
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191 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

         
350,000  

       

192 โครงการฝึกอบรมชุดคุ้มครองหมูบ่้าน 
           

30,000  
       

193 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก 
อปพร. 

         
100,000  

       

 
รวม 
 

   
11  โครงการ 
 

      
 1,145,000 

  
        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

194 โครงการจดัท าป้ายจราจรบนถนนสายหนองไผ่ -สระขาม 
           

50,000  
       

195 
โครงการติดตั้งกระจกทางโค้งและทางแยกเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะ หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ไผ ่

           
10,000  

       

รวม   2  โครงการ 
           

60,000  
        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

196 โครงการก่อสร้างโรงเพาะช า 
         

150,000  
       

197 โครงการก่อสร้างตลาดน้ าเมืองไผ ่
         

853,000  
        

รวม   2  โครงการ 
      

1,003,000  
        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     4.2 แผนงานการเกษตร 

198 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์
           

50,000  
       

199 โครงการฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมอืง 
         

100,000  
       

200 โครงการฝึกอบรมการท าผลิตภัณฑ์จากต้นกก 
         

100,000         
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201 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
           

50,000  
       

202 
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

         
100,000  

       

203 
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยไดม้าตรฐาน 

         
150,000  

       

204 
โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุนและ
บ ารุงดิน 

           
50,000         

205 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียง 
         

100,000         

206 โครงการส่งเสริมการท าไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฏีใหม่ 
         

100,000         

207 
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชียุวเกษตรกรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

         
120,000         

208 โครงการแผนชีวิตหมู่บ้านสันตสิุข 9 ด ี
           

10,000  
       

รวม   11  โครงการ 
         

930,000  
        

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

     5.1 แผนงานสาธารณสุข 

209 โครงการลดและแยกขยะมลูฝอยจากแหล่งก าเนิด 
         

300,000  
       

210 โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปญัหาขยะมูลฝอย 
           

60,000         

211 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           
30,000  

       

212 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจัดการน้ าเสยี 
           

20,000  
       

รวม   4  โครงการ     410,000          

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

213 
โครงการขุดลอกคลองเพื่อก้ันแนวเขตที่สาธารณะ(ป่าช้า
บ้านหนองปรือ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 

           
50,000  
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รวม   1  โครงการ       50,000          

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

     5.3 แผนงานการเกษตร 

214 โครงการ"รักน้ า รักป่า รักษาแผนดิน" 
           

50,000         

รวม   1  โครงการ 
           

50,000  
        

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

215 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 
         

110,000         

216 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา 

           
70,000         

217 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณบีุญบั้งไฟ 
           

50,000  
       

รวม   3  โครงการ 
         

230,000  
        

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

218 
โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 

         
200,000  

       

219 โครงการ อบต.เมืองไผ่ ใสสะอาด 
           

50,000  
       

220 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ 

           
54,000  

       

221 โครงการ อบต. พบประชาชน 
         

100,000  
       

222 
โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองไผ ่

           
30,000  

       

223 
โครงการจ้างเหมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

           
30,000  

       

224 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
         

300,000  
       

21 



 

225 โครงการจดัท าค่าพิกัดแนวเขตการปกครอง อบต.เมืองไผ ่
         

200,000  
       

226 โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
           

50,000  
       

227 
โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

         
600,000  

       

228 
โครงการก่อสร้างรั้วรวดหนามที่ท าการองค์การบรหิารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

         
270,000  

       

รวม   11  โครงการ 
      

1,884,000  
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1.5 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 126 126 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 57 57 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

13 13 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

13 13 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 7 0 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 3 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 11 11 0 
รวม 230 230 0 

 

  
       ท่ีมา : ระบบ E-plan  

บทสรุป 
 1.ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีโครงการแผนพัฒนา จ านวน  230  
โครงการ ได้รับอนุมัติโครงการ จ านวน  230 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2.ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ มีโครงการแผนพัฒนา จ านวน 230 
โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และการติดตามผล 
สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
2562 

สถานะด าเนินงาน 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

หมาย
เหตุ จ านวน

โครงการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 126 18 - 108 14.29  
2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 21 - 34 38.18  
3 ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
13 6 - 7 46.15  

4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 

13 5 1 7 64.15  

5 ด้านการจัดการและอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

6 1 - 5 16.66  

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประ เพณี  และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น 

5 3 - 2 66.00  

7 ด้านการบริหารจัดการ 11 1 1 9 18.18  
รวม 230 55 2 172 24.78  
 
ส่วนที่ 4 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น  

1. อยากให้น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามห้วงระยะเวลาในแผน 

2. อยากให้มีการด าเนินการโครงการที่เหลือโดยเร็ว เพราะเป็นความเดือนร้อนและความ
ต้องการของประชาชน 
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