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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน 

กำรติดตำมโครงกำร (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปัจจยัน าเข้า 
(Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรบัการก ากับ 
ทบทวนและแก้ไขปัญหาขณะด าเนินโครงการ เป็นกระบวนการเพื่อแสดงขอ้เทจ็จรงิให้เหน็ว่าเกดิอะไรขึ้นในการ
ปฏบิตังิาน และบนัทกึขอ้มูลการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบถงึความก้าวหน้าของกจิกรรม/โครงการ การน า
ปัจจยัน าเขา้หรอืทรพัยากรเขา้สู่กระบวนการบรหิารจดัการ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยการตดิตามผล
การด าเนินงานโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งรายงานผลการติดตามจะสามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของโครงการ โดย
เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ในบางกรณีอาจศกึษาถงึผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายและสงัคมโดยรวมอกีดว้ย  

กำรประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการประเมนิและตดัสนิคุณค่าของโครงการที่ก าลงัด าเนินการ
อยู่หรอืโครงการทีแ่ลว้เสรจ็อย่างมหีลกัเกณฑแ์ละเป็นระบบ ซึ่งการประเมนิผลมจุีดมุ่งหมายคอืการประเมนิความ
สอดคล้อง และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั ้นๆ ตลอดจน ประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ผลกระทบ             ผลการประเมนิจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิารองคก์ร โดยสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตดัสนิใจทีด่ขีึน้ต่อไป  

การด าเนินโครงการ ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ดงันี้ 1. การวางแผน (Planning หรือ 
Project Design) เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้ างวิสัยทัศน์อันน าไปสู่การก าหนด
รายละเอยีดในแต่ละส่วนของโครงการ ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และผลที่
คาดว่าจะได้รบั                     2.การด าเนินงาน (Implementation) เป็นขัน้ตอนของการบรหิารงานเพื่อด าเนิน
กจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นของการวางแผน เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรใหไ้ปสูเ่ป้าหมายของโครงการ 3.
การติดตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขัน้ตอนที่มบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินโครงการ 
เพราะเป็นการตดิตามก ากบัการด าเนินงานของโครงการ เพื่อปรบัปรุงและเพื่อตรวจสอบผลส าเรจ็ของโครงการว่า
เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่

 

           จากองคป์ระกอบทัง้ 3 สว่น สามารถเขยีนวงจรการด าเนินงานโครงการไดด้งันี้ 
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องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่การปฏิบัติงานอยู่
ใกล้ชดิประชาชนในพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่มคีณะผู้บรหิารและฝ่ายนิตบิญัญตัมิาจากการเลอืกตัง้จากประชาชนใน
ทอ้งถิน่                   หรอืกล่าวไดว้่าเป็นขา้ราชการการเมอืงที่อาสาเขา้มาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สุข
แก่ประชาชนหลายๆด้าน               อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา และด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน เป็นตน้ โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารก าหนดนโยบายการท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธิท์ างานเชงิ
รุกเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในผลผลติ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัมุกดาหารโดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร และคณะกรรมการตรวจตดิตามและประเมนิผล เพื่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด เกดิความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน เพื่อใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารด าเนินการกจิกรรม/โครงการไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน และเกดิความพงึ
พอใจมากทีสุ่ด ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารมทีัง้หมด 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพชวีติ สงัคม การศกึษา วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมเกษตรกรรม และการจดัการดา้นอาหารปลอดภยั  
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ   
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา  

ซึง่การตดิตามและประเมนิผลจะท าใหท้ราบว่าแต่ละยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการบรกิารสาธารณะบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล หรอืไม่เพยีงใด มปัีญหา อุปสรรคอะไรบา้ง   

2. วตัถปุระสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล 
       การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร                   
เพื่อตดิตามและประเมนิผลแผนงาน/โครงการพฒันาจากแผนพฒันาทอ้งถิน่มาด าเนินการจดัท าขอ้บญัญตัอิงคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารประจ าปี พ.ศ.2565 และน ามาสู่การปฏิบตัิในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 มี
จ านวนกี่โครงการ ด าเนินการได้กี่โครงการ ไม่ได้ด าเนินการกี่โครงการและการด าเนินการโครงการพัฒนา
ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้พยีงใด มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประชาชน
ไดร้บัผลประโยชน์สงูสุดมากน้อยเพยีงใด  จงึไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้  

1. เพือ่ประเมนิสถานภาพการบรหิารการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 

การด าเนินงานการปฏบิตังิานตาม
แผน 

(Tmplementation) 
 

การตดิตามและประเมนิผล 
(Monitoring and Evaluation) 
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2. เพือ่ประเมนิความกา้วหน้าเพือ่ใหท้ราบถงึผลการด าเนินงานของโครงการว่าเป็นไปตามความเหมาะสม
หรอืไม่การด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถิน่ตามภารกจิทีก่ าหนดไว้  

3. เพื่อทราบถึงความพงึพอใจ/ความคดิเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
มุกดาหาร 

4. เพื่อตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 -
2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 

3. ขัน้ตอนวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
ขัน้ตอนท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่          พ.ศ.2548 ขอ้ 28 และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอกีหนึ่ง คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการให้มวีาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีกไ็ด้ 

  ขัน้ตอนท่ี 2  คณะกรรมการตดิตามฯ ไดด้ าเนินการประชุมเพือ่ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา และแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลฯและด าเนินการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัคณะอนุกรรมการฯ  

ขัน้ตอนท่ี 3  คณะกรรมการตดิตามฯ รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เมื่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดร้บัรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่แลว้ใหต้รวจตรวจสอบและมคีวามเหน็ แลว้จดัท าเป็นประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ประจ าปี จะตอ้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั นบัแต่วนั
ลงนามประกาศหรอืนบัแต่วนัใหค้วามเหน็ดงักล่าว ภายในเดอืนธนัวาคม 

เมื่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปีแลว้ใหเ้สนอเป็น
ญตัตติ่อประธานสภาทอ้งถิน่ เพือ่ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่ไดบ้รรจุในวาระการประชุมสภาทอ้งถิน่เป็นการรบัทราบ
ซึง่อาจด าเนินการในสมยัประชุมสภาสมยัสามญัหรอืสมยัวสิามญักไ็ด ้สมาชกิสภาทอ้งถิน่อาจสอบถาม อภปิราย 
เสนอความเหน็ ตัง้ขอ้สงัเกตในการประชุมสภาทอ้งถิน่ได ้ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่มอบหมายให้
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่อภปิราย ชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามการอภปิรายของสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ไดต้ามทีป่ระธานสภาทอ้งถิน่ไดอ้นุญาต 

 ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่บรรจุญตัตหิรอืทีเ่สนอเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภาทอ้งถิน่ภายในก าหนดเวลา
อนัสมควรในสมยัประชุมนัน้ หรอืด าเนินการตามขอ้ 40 หรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งแห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

เมื่อสภาทอ้งถิน่ไดเ้สนอความเหน็หรอืรบัทราบแลว้ ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่สง่ความเหน็นัน้ใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิน่โดยเรว็หรอือย่างชา้ไม่ควรเกนิ 15 วนั นบัแต่วนัทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่รบัทราบ และใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่จดั
ประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่น าผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปีรวมทัง้
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ความเหน็ของสภาทอ้งถิน่ใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่รบัทราบ เพือ่น าไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ก าหนด
แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ ก าหนดกรอบนโยบาย ทศิทางแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละ
อ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ผีลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและด าเนินการน าไปวเิคราะห์
การพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน 

 
 

คณะกรรมกำรติดตำม                                   -  ประชุมเพือ่ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผล 

และประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน                          แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
                                                                 -  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ช่วย
ปฏบิตังิาน 
                                                                    ตามทีเ่หน็สมควร 
                                                                 -  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร                      
                                                                          สว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
คณะกรรมกำรติดตำม                                    รายงานผลพรอ้มเสนอความเหน็ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและ 
และประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน                       ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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                                                                ไดร้บัรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่   
                                                                แลว้ใหต้รวจสอบและมคีวามเหน็ แลว้จดัท าเป็นประกาศผล 
    ผู้บริหำรท้องถ่ิน                                        การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปี 
จะตอ้ง 
                                                                ปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่
น้อย 
                                                                กวา่สามสบิวนันบัแต่วนัลงนามประกาศหรอืนับแต่วนัให้
ความเหน็                       
                                                                ดงักล่าว ภายในเดอืนธนัวาคม 
 
                                                              

    ผู้บริหำรท้องถ่ิน                                       เสนอเป็นญตัตติ่อประธานสภาทอ้งถิน่ เพือ่ใหป้ระธานสภา 
  ทอ้งถิน่ไดบ้รรจุในวาระการประชุมสภาทอ้งถิน่  

   

                                                                            (สภารบัทราบ/สอบถาม อภปิราย เสนอความเหน็ ตัง้ขอ้สงัเกต) 
                                                                     
 
                                                             จดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่น าผลการตดิตามและ    
    ผู้บริหำรท้องถ่ิน                                      ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปีรวมทัง้ความเหน็ของสภา 

 ทอ้งถิน่ใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่รบัทราบ เพือ่น าไป 
 ด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข วเิคราะหเ์พือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ต่อไป 
                                                                                            
                                                                               (คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่รบัทราบ) 
 
                                                   
 
 
 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   
 ๑. แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร แผนพฒันาทอ้งถิน่
(เพิม่เตมิฉบบัที ่11) และแผนพฒันาทอ้งถิน่(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่2) 
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 ๒. ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5  
 ๓. แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
 ๔. คู่มอืการตดิตามและประเมนิผลการจดัท าและแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 5. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 6. เอกสารและขอ้มลูทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง  

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคญัคือ การน าไปใช้แก้ ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินการ
โครงการ  
ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต ดงันี้  
  1. ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กจิกรรมอย่างชดัเจนว่าอะไรประสบผลส าเรจ็ สิง่ใดที่
ตอ้งท าต่อไปจ านวนเท่าไร และอะไรทีจ่ะตอ้งยุต ิหรอือะไรทีจ่ะต้องพฒันาระยะยาว  
  2. ทราบถงึขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจยัที่ท าให้แผนพฒันาท้องถิน่และการด าเนินการ
ตามโครงการพฒันาท้องถิน่ ท าให้สามารถแก้ไขไดต้รงประเดน็ ตรงเป้าหมาย และสามารถจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
  3. สามารถน าผลการติดตามและประเมนิผลไปใช้ประกอบการตดัสนิใจก าหนด หรอืปรบัปรุงการจดัท า
แผนพฒันาและการจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
    4. ท าใหผู้บ้รหิาร สมาชกิสภาฯ และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดท้ราบผลการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม และ
การเบกิจ่ายงบประมาณเพือ่เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

1. สรปุผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เงินค้ำงจ่ำย) 
  1.1 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรปีงบประมำณพ.ศ.2564   
          ยุทธศาสตรท์ี ่1   การพฒันาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ สงัคม การศกึษา วฒันธรรม  จารตีประเพณีและ            

                      ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2   พฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจดัการดา้นอาหารปลอดภยั 
ยุทธศาสตรท์ี ่3   การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่4   การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่5   การพฒันาดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
ยุทธศาสตรท์ี ่6   การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา 

 

  1.2 โครงกำรพฒันำขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรปีงบประมำณพ.ศ.2564(เงินค้ำงจ่ำย)ซ่ึงมำ
ด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2565  
          ยุทธศาสตรท์ี ่1   การพฒันาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ สงัคม การศกึษา วฒันธรรม  จารตีประเพณีและ            

                      ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มจี านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,300,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่3   การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มจี านวน  108 

โครงการ    
                      งบประมาณ 71,370,900 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่4   การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ มจี านวน 2 โครงการ งบประมาณ 287,000 

บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่5   การพฒันาดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื มี

จ านวน  
                     2 โครงการ งบประมาณ 107,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่6   การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา มจี านวน 6 โครงการ งบประมาณ 10,741,800 

บาท 

  1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รบัและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

        1.3.1 ผลกำรเบิก-จ่ำย โครงกำรพฒันำ 
 
    ยุทธศำสตร ์

งบประมำณ 
(กนัเงินจ่ำยปี 

เบิกจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 
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                           แผนงำน 

พ.ศ.2564)  โครงกำร 
ท่ีเบิกจ่ำย 

 โครงกำรกนั
เงินจ่ำยกรณี
ก่อหน้ีผกูพนั 

โครงกำรท่ี
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

1. กำรพฒันำและส่งเสริมคณุภำพชีวิต สงัคม 
กำรศึกษำ วฒันธรรมจำรีต ประเพณีและ ภมิู
ปัญญำท้องถ่ิน (กองสาธารณสุข) 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ 
- ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามโครงการ
มาตรการ 
เฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรคระบาดสตัวใ์น
พืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร สนับสนุนเวชภณัฑ ์(น ้ายา
ฆา่เชือ้)กรณีโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
สนับสนุนเวชภณัฑ(์น ้ายาเคมแีละทรายทีม่ฟีอส 
1% กรณีไขเ้ลอืดออกหรอืโรค ตดิต่อและโรค
รา้ยแรงอื่นๆ             ทีม่ผีลกระทบกบัคน สตัว ์ 
ในเขตจงัหวดัมุกดาหาร               

 
 

 
5,300,000 

 
 

 
5,297,900 

 

 
 
1 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

รวม 5,300,000 5,297,900 1 - - - 

 

 

 
    ยุทธศำสตร ์
 
                           แผนงำน 

งบประมำณ 
(กนัเงินจ่ำยปี 
พ.ศ.2564) 

เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

 
โครงกำร 

ท่ี
เบิกจ่ำย 

 โครงกำรกนั
เงินจ่ำยกรณี
ก่อหน้ีผกูพนั 

โครงกำรท่ี
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

3. กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     
จ านวน 77 โครงการ 
- ก่อสรา้งถนนคสล. จ านวน 18  โครงการ 
 

- ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั 
  จ านวน 43 โครงการ 
- ก่อสรา้งถนนลูกรงั จ านวน 7 โครงการ 
 
- ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม จ านวน 2 โครงการ  
 
- ก่อสรา้งถนนดนิ จ านวน 3 โครงการ 
 
- ก่อสรา้งสะพาน จ านวน 1 โครงการ 

 
 
 
 

8,807,200 
 

21,103,700 
 

3,462,800 
 

954,700 
 

1,467,900 
 

2,499,300 

 
 
 
 

6,831,000 
 

13,981,500  
 

2,441,700 
 
- 
 

941,000 
 
- 

 
 
 
 
14 
 
29 
 
5 
 
- 
 
2 
 
- 

 
 
 
 
4 
 
11 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
- 
 
3 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 

 
 
 
กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 1,972,000 
บาท 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 5,415,100 
บาท 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 997,000 บาท 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 948,000 บาท 
 
กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 498,000 บาท 
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- ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิ
ฯ 
  จ านวน 1 โครงการ 
- ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาไดฯ้ 
  จ านวน 1 โครงการ 
- ค่าจา้งออกแบบ อาคารฯ  จ านวน 1 
โครงการ 
3.2 แผนงานการเกษตร จ านวน  31 โครงการ 
- (ขดุลอกล าหว้ย หนอง  สระ) 
 

 
4,911,200 

 
3,120,000 

 
10,000,000 
15,044,100 

 
- 
 

3,115,338.96 
 
- 

5,267,000 

 
- 
 
1 
 
- 
11 

 
1 
 
- 

 
- 
1 

 
- 
 
- 
 
1 
19 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 2,288,000 
บาท 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 3,080,000 
บาท 
 

- 

 
- 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 377,000 บาท 

รวม 71,370,900 32,577,538.96 62 23 23 15,575,100 

4. กำรพฒันำด้ำนกำรเมอืงและกำรบริหำร
จดักำร 
4.1แผนงานบรหิารงานทัว่ไปจ านวน 2 โครงการ 
- ค่าปรบัปรุงต่อเตมิอาคารส านักงานทีท่ าการ     
  อบจ.มุกดาหาร(ดา้นทศิตะวนัออก) 
- ค่าจา้งรือ้ถอนซุม้เฉลมิพระเกยีรตพิระราชพธิ ี  
  บรมราชาภเิษกพทุธศกัราช 2562 

 
 

155,000 
 

132,000 

 
 

155,000 
 

132,000 

 
 
1 
 
1 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

รวม 287,000 287,000 2 - - - 

5. กำรพฒันำด้ำนอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอยำ่ง
ยัง่ยืน  

  5.1แผนงานเคหะและชมุชน จ านวน 1 โครงการ 
- โครงการรวบรวมและก าจดัขยะอนัตรายใน               
  เขตจงัหวดัมุกดาหาร 

 
 
 

107,000 

 
 

 
107,000 

 
 
 

1 
 

 
 

 
- 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

รวม 107,000 107,000 1 -  - 

 

 
    ยุทธศำสตร ์
 
                           แผนงำน 

งบประมำณ 
(กนัเงินจ่ำยปี 
พ.ศ.2564) 

เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

 
โครงกำร 

ท่ี 
เบิกจ่ำย 

 โครงกำรกนั
เงินจ่ำยกรณี
ก่อหน้ีผกูพนั 

โครงกำร 
ท่ีไม่ได้

ด ำเนินกำร 

6. กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไปจ านวน  1 โครงการ 
- ค่าใชจ้่ายในการพฒันาและส่งเสรมิการ 
ท่องเทีย่ว 

 

 
27,000 

 

 
 

27,000 
 

 

 
1 
 

 

 
- 
 

 

 
 
- 

 
 

 

 

 
- 

 

 
-กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
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6.2 แผนงานเคหะและชมุชน จ านวน  1 โครงการ 
- โครงการก่อสรา้งและตดิตัง้โคมไฟฟ้าแสง            
สว่างพลงังานแสงอาทติย(์ระบบโซล่าเซลล)์
บรเิวณสนามกฬีากลางจงัหวดัมกุดาหาร 
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
      จ านวน  4  โครงการ 
- โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้สนามกฬีา 
  กลางจงัหวดัมุกดาหาร 
- โครงการปรบัปรุงทางเทา้บรเิวณหอแกว้มุกดาหาร 
- โครงการปรบัปรุงบูรณถนนส าหรบักจิกรรมกฬีา    
  ภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร(กอง
ช่าง) 
- โครงการก่อสรา้งและตดิตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
โซล่าเซลลพ์รอ้มอุปกรณ์ ถนนส าหรบักจิกรรม
กฬีาภายในสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร 

497,200 
 
 
 
 

493,000 
 

620,000 
4,992,000 

 
4,112,600 

 

- 
 
 
 
 

493,000 
 

620,000 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 

1 
 

1 
- 
 
- 

1 
 
 
 
 

- 
 

- 
1 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

-. 
 
1 

หนี้ผกูพนั460,000บาท 
 
 
 
 
 
-. 
 
 

- 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั4,985,000บาท 

 

- 

รวม  10,741,800 1,140,000 3 2 1 5,445,000 

ยอดรวม 87,806,700 39,409,438.96 69 25 24 21,020,100 

จำกตำรำงพบว่ำ  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ สงัคม การศกึษา วฒันธรรมจารตี ประเพณีและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่     
                    แผนงานสาธารณสุข มจี านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,300,000 บาท เบกิ-จ่าย 5,297,900 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ม ี 2  แผนงาน 

        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  77 โครงการ  งบประมาณ  56,326,800 บาท                                 
                      เบกิ-จ่าย 27,310,538.96 บาท กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั 15,198,100 บาท 
        2. แผนงานการเกษตรจ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 15,044,100 บาท เบกิ-จ่าย 5,267,000 บาท  
     กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพนั 377,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  จ านวน  2  โครงการ  
                    งบประมาณ 287,000 บาท เบกิ-จ่าย 287,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่5  การพฒันาดา้นอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื แผนงานเคหะและ
ชุมชน   
                     จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 107,000 บาท เบกิ-จ่าย 107,000 บาท 
ยุทธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา ม ี3 แผนงาน 
   6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 27,000 บาท เบกิ-จ่าย 27,000 บาท 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 497,200 บาท กนัเงนิรายจ่ายก่อหนี้ 
                          ผกูพนั 460,000 บาท 
   6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ 10,217,600 บาท                           
                           เบกิจ่าย 1,113,000 บาท กนัเงนิจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั 4,985,000 บาท 
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   1.3.2 ผลกำรเบิก-จ่ำยครภุณัฑจ์ำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2564 (เงินค้ำงจ่ำยปี พ.ศ.2564) 
 

 
    ยุทธศำสตร ์
 
                           แผนงำน 

งบประมำณ 
(กนัเงินจ่ำยปี 
พ.ศ.2564) 

เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

 
โครงกำร 

ท่ี
เบิกจ่ำย 

 โครงกำรกนั
เงินจ่ำยกรณี
ก่อหน้ีผกูพนั 

โครงกำรท่ี
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
1. ครุภณัฑส์ านักงาน จ านวน 1 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อโตะ๊ท างานชนิดไม ้ จ านวน 2 ตวั(ส านัก
เลขา) 
2. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งจ านวน 2 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อรถโดยสารขนาด 11 ทีน่ัง่ จ านวน 1 คนั 
    (ส านักเลขาฯ) 
  - ค่าจดัซื้อรถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตนัแบบดบัเบิล้ 
    แคบ็ จ านวน 1 คนั (กองพสัดุฯ) 

 
 

17,000 
 

2,200,000 
 
 

854,000 

 
 

. 17,000 
 

1,898,000 
 
 
- 

 
 
1 
 
1 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
1 

 
 

 
- 
 
 

- 
 

 
ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจาก

สภาไม่อนุมตัิ 

รวม 3,071,000 1,915,000 2  1 - 

แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่าง) 
1. ครุภณัฑส์ ารวจ จ านวน 1 รายการ  
  - ค่าจดัซื้อเครื่องทดสอบวสัดุอเนกประสงค ์จ านวน 1 
เครื่อง 
2. ครุภณัฑค์อมพวิเตอรจ์ านวน 2 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงั 
    หมกึพมิพ(์Ink Tank  Printer)จ านวน 3 เครื่อง 
  - ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 
    พรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์จ านวน 2 เครื่อง 
3. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั 
    แบบดบัเบิล้แคบ็ จ านวน 1 คนั 
4. ครุภณัฑอ์ื่น จ านวน 1 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อเครื่องจกัรกลชุดขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล    
    อเนกประสงคพ์รอ้มอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

 
 

1,926,000 
 

12,900 
 

15,000 
 
 
 

1,708,000 

 
6,900,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
1 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
- 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 

 

 
 

กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อ
หนี้ผกูพนั 1,888,000 

บาท 
 

ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจาก
ราคาสงู 

 
ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจาก

ราคาสงู 
 

 
 
 

ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจาก
สภาไม่อนุมตัิ 

 
ไม่ไดด้ าเนินการ 

รวม 10,561,900 - - 1 4 1,888,000 

แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน 
1. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 
  - ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั                     
    แบบดบัเบิล้แคบ็ จ านวน 1 คนั(ส านักปลดัฯ) 

 
 
 

854,000 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 
 
 

1 

 

 
ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจาก

สภาไม่อนุมตัิ 

รวม 854,000 - - - 1 - 
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ยอดรวม 14,486,900 1,915,000 2 1 6 1,888,000 

จำกกำรตำรำงพบว่ำ  
- แผนงานบรหิารงานทัว่ไป มจี านวน 3 รายการ งบประมาณ 3,071,000 บาท เบกิ-จ่าย จ านวน 1,915,000 บาท  
  ไมไ่ดด้ าเนินการจ านวน 1 รายการ งบประมาณ 854,000 บาท  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มจี านวน 5 รายการ งบประมาณ 10,561,900  บาท  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้
ผกูพนั    
  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 1,888,000 บาท ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 8,635,900 บาท 
- แผนงานรกัษาความสงบภายใน ไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 854,000 บาท  

1.3.3 ผลกำรเบิก-จ่ำยโครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี พ.ศ.2564 (โครงการเงนิค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 
(กนัเงนิจ่ายปี 
พ.ศ.2564) 

จ่ายจรงิ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

 

รายละเอยีด
เพิม่เตมิ 

โครงการ
เสรจ็แลว้ 

โครงการ
ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการ 
ยงัไม่

ด าเนินการ 

 

1. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอส
ฟัลท ์             ตกิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement 
In - Place Recycling) สายทาง มห.ถ.1-0012 
สายบา้น                  นาสะโน  ต าบลนาสะเมง็  
- บา้นโพนสว่าง                      ต าบลดอนตาล  
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร   

4,658,000 4,658,000 ✓    

2. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอส
ฟัลทต์กิคอนกรตี(โดยวธิ ีPavement  In- Place 
Recycling) สายทาง อบจ.มห. บา้นเหล่ากลาง – 
บา้นม่วงไข ่อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั
มุกดาหาร  

9,692,000 9,692,000 ✓    

3. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอส
ฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement  In- Place 
Recycling) สายทาง อบจ.มห. บา้นนาค า-บา้น
หว้ยยาง –บา้นหว้ยยาง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มุกดาหาร  

9,373,000 9,373,000 ✓    

4. โครงการปรบัปรุงเสรมิผวิทางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรตี สายทาง มห.ถ.1-0006 บา้นด่านยาว – 
บา้นนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดั
มุกดาหาร 

9,392,000 9,392,000 ✓    

5. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
สญัญาณ  ไฟจราจร(ไฟกระพรบิ) ในสายทางที ่              

7,290,000 7,290,000 ✓    
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อยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัมุกดาหาร จ านวน 104 ตน้ 5 สายทาง 

ยอดรวม 40,405,000 40,405,000     

จำกตำรำงพบว่ำ โครงสรา้งพืน้ฐานโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปี พ.ศ.2564 องคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการจดัสรรจากส านกังบประมาณ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ  40,405,000 บาท                     
เบกิ-จ่าย เป็นเงนิ  40,405,000 บาท  

1.4 ผลท่ีได้รบัจำกกำรด ำเนินงำน 
 - ผลการเบกิ-จ่าย โครงการพฒันา งบประมาณ 87,806,700 บาท เบกิ-จ่าย 39,409,438.96 คดิเป็น         
รอ้ยละ 44.88                    

- ผลการเบกิ-จ่าย ครุภณัฑ ์งบประมาณ 14,486,900 บาท เบกิ-จ่าย 1,915,000 คดิเป็นรอ้ยละ 13.22                    
- ผลการเบกิ-จ่ายโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ  งบประมาณ 40,405,000 บาท เบกิ-จ่าย 40,405,000 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 100    
 
 
 
             

1.5 ปัญหำและอปุสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปัญหำและอปุสรรค  

1. การด าเนินงานโครงการพฒันาดา้นต่างๆ เช่น การสง่เสรมิสนบัสนุนอาชพีแก่ประชาชน  การสง่เสรมิ 
สนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร และการพฒันาทกัษะอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งในห้วง
ปลายปี    พ.ศ.2563 เกดิสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) และในหว้งปี พ.ศ.2564 ไดเ้กดิโรค
ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ระลอก2 ท าใหก้ารระบาดต่อเนื่อง  ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ
พฒันาหลายๆด้านที่มลีกัษณะกลุ่มคนมารวมกนั เพื่อเป็นการป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ไม่ให้ระบาด
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารจงึยกเลกิโครงการพฒันาบางโครงการทีไ่ม่จ าเป็นออกไปก่อน  

2. การด าเนินงานโครงสรา้งพืน้ฐาน ด าเนินการล่าชา้เนื่องจากสาเหตุดงันี้ 
2.1  โครงการถนน โครงการแหล่งน ้า ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพืน้ทีป่่าสงวน ซึ่งต้องท าหนังสอืยื่นค ารอ้ง

ขอ 
อนุญาตใชพ้ืน้ทีด่ าเนินงานโครงการทีก่รมป่าไม ้ ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในสว่นของป่าสงวน
และ   เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า มอียู่ 3 หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของพื้นที่ทีจ่ะต้องยื่นค ารอ้งก่อนเขา้ด าเนินงานโครงการ                        
ซึ่งกระบวนการขออนุญาตต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับโครงการที่ด าเนินการมหีลายโครงการ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามหว้งระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานได้ 

2.2 โครงการบางโครงการเมื่อเขา้ไปด าเนินงานปรากฏว่าโครงการนัน้มหีน่วยงานอื่นด าเนินการไป
ก่อนแลว้จงึตอ้งยุตกิารด าเนินงานโครงการนัน้ๆ 
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แนวทำงแก้ไข                                                                                                                                       
  1. การด าเนินงานโครงการพฒันาทีม่กีลุ่มคนจ านวนมากทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการขอใหห้น่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อกรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีก่ าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั เพือ่ไม่ใหเ้กดิการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ภายในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร   
  2. การด าเนินการโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ครัง้ต่อไป เพือ่ใหส้อดรบักบัสถานการณ์ปัจจุบนัซึง่เกดิโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ควรปรบัเปลีย่นกจิกรรมของโครงการใหต้รงกบัวถิชีวีติของประชาชนเพือ่ลดการระบาด
ของโรคและเกดิความมัน่ใจในความปลอดภยัของประชาชนที่มาร่วมโครงการ 
  3. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงสรา้งพืน้ฐาน การส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการโครงการควรตรวจสอบขอ้มลู
รายละเอยีดของพืน้ทีใ่หถ้ีถ่ว้น เช่น พืน้ทีใ่นเขตป่าสงวน  พืน้ทีใ่นเขตอุทยาน พืน้ทีท่ีเ่จา้ของทีม่อบใหห้น่วยงาน 
พืน้ทีท่ีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์เป็นตน้ ก่อนทีจ่ะน ามาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  4. การด าเนินงานในหมวดทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง เมื่อด าเนินการขออนุมตัโิครงการเพือ่ทีจ่ะด าเนินงานควรมี
เอกสารการใชพ้ืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของพืน้ทีแ่นบมาพรอ้มเพือ่ใชเ้ป็นดุลพนิิจในการอนุมตัใิหด้ าเนินการได้ 
  5. การด าเนินงานโครงการล่าชา้ไม่ทนัภายในปีงบประมาณ มจี านวนหลายโครงการโดยเฉพาะโครงสรา้ง
พืน้ฐานท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการพฒันาในทอ้งถิน่และประชาชนไม่ไดร้บัผลประโยชน์เท่าทีค่วร ในปีงบประมาณ
ต่อไปหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการบรกิารสาธารณะเหน็ควรด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 

หมำยเหตุ :   โครงการไม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกดิจาก 
        1. ยกเลกิโครงการเน่ืองจากไดม้หีน่วยงานอื่นท าโครงการทบัซอ้นกบัโครงการองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมุกดาหารท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได้ 
        2. ยกเลกิการประกวดราคาจา้งเนื่องจากมผีูย้ ื่นขอ้เสนอและเสนอราคาเพยีง 1 ราย และเสนอราคาสงู
กว่าราคากลาง และอบจ.ต่อรองแลว้แต่ทางผูเ้ขา้เสนอราคายนืยนัในราคาเดมิ 
        3. ชลอการด าเนินโครงการเนื่องจากเป็นโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุญาตและองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมุกดาหารยงัไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ 
        4. ยกเลกิโครงการเน่ืองจากยงัไม่มกีารขออนุญาตใชพ้ืน้ทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
        5. สภามมีตไิม่อนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
1.6 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร(โครงกำร
เงินค้ำงจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุงถนนลาดยาง ถนนลูกรงั ถนน คสล.) 
   จากการแจกแบบสอบถามประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย ของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีด่ าเนินงาน
โครงการและประชาชนทีส่ญัจรไปมา ไดส้อบถามความพงึพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
มุกดาหารในการใหบ้รกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน(งานก่อสรา้ง ปรบัปรุงถนนลาดยาง ถนนลูกรงั ถนน 
คสล.)      ดงัสรุปผลการประเมนิ ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ 

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 53 53.0 
หญงิ 47 47.0 
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รวม 100 100 
2. อำยุ 

อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี - - 
20 – 30 ปี 7 7.0 
31 – 40 ปี 13 13.0 
41 – 50 ปี 21 21.0 
51 – 60 ปี 31 31.0 

มากกว่า 60 ปี 28 28.0 
รวม 100 100 

3. กำรศึกษำ 
อำชีพ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศกึษา 75 75.0 
มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 23 23.0 

ปวช./ปวส. 2 2.0 
ปรญิญาตร ี - - 

สงูกว่าปรญิญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 
รวม 100 100 

 

4. อำชีพ 
อำชีพ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

รบัราชการ - - 
เอกชน/รฐัวสิาหกจิ - - 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 12 12.0 

รบัจา้ง 8 8.0 
เกษตรกร 76 76.0 
อื่นๆ 4 4.0 
รวม 100 100 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 

หวัข้อประเดน็  X  S.D. ระดบั 
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1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้การดำเนินงานโครงการ 
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ   
4. การดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   
7. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณะ   
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ                           

3.88 
3.76 
3.65 
4.27 
3.86 
4.21 
3.84 
4.52 

.90 

.92 

.93 

.72 

.61 

.62 

.96 

.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

   ค่ำเฉล่ีย                                              3.99 .79 มำก 

จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (X = 3.99, S.D = .79) หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมี
ความ            พงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ (X = 4.52, S.D = 
.67) สว่นความ           พงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื หวัขอ้ประเดน็การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ (X = 3.65,           S.D = .93)   

 

ภำพกิจกรรมกำรออกตรวจติดตำมและประเมินผลโครงกำรงำนก่อสร้ำงปรบัปรงุถนนลำดยำง ถนนลูกรงั 
ถนน คสล.  

(เงินค้ำงจ่ำยปีงบประมำณ 2564)  
 

โครงการปรบัปรุงเสรมิผวิทางลูกรงัสายบา้นนิคมทหารผ่านศกึ ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ่ – บา้นนาเสอืหลาย ต.ค า
ป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร งบประมาณตัง้ไว ้499,500 บาท เบกิจ่าย 497,000 บาท 

 

      
 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายทางบา้นก้านเหลอืงดง ม.1,4,5 ต.หนองแคน – บา้นหนองบวั ม.1,6 ต.หนองบวั               
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร งบประมาณตัง้ไว ้497,000 บาท  เบกิจ่าย 497,000 บาท 
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โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบา้นวงันอง หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร – บา้นหนองเมก็          
ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ งบประมาณตัง้ไว ้497,000 บาท เบกิจ่าย 481,000 บาท 
 

     
 

โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัสายบา้นหนองสงูใหม่ หมู่ที ่6 ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู – บ.หนองกะปาด ม.6 ต.
ค าชะอ ี 
อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร งบประมาณตัง้ไว ้495,000 บาท เบกิจ่าย  478,000 บาท 
 

     
 
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบา้นนายาง หมู่ที ่4 ต.บา้นบาก – บา้นนาสะเมง็ ม.12 ต.นาสะเมง็ อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตัง้ไว ้499,200 บาท เบกิจ่าย 497,000 บาท 
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1.7 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร(โครงกำร
เงินค้ำงจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โครงกำรขดุลอกล ำห้วย) 
      จากการแจกแบบสอบถามประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 70 ราย ของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีด่ าเนินงาน
โครงการและประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์  โดยไดส้อบถามความพงึพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารในการใหบ้รกิารสาธารณะดา้นแหล่งน ้า (โครงการขดุลอกล าหว้ย) ดงัสรุปผลการ
ประเมนิ ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ  

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 34 48.6 
หญงิ 36 51.4 
รวม 70 100 

2. อำยุ 
อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี - - 
20 – 30 ปี - - 
31 – 40 ปี 1 1.4 
41 – 50 ปี 20 30.0 
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51 – 60 ปี 33 47.1 
มากกว่า 60 ปี 15 21.4 

รวม 70 100 
3. กำรศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 51 72.9 

มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 15 21.4 
ปวช./ปวส. 1 1.4 
ปรญิญาตร ี - - 

สงูกว่าปรญิญาตร ี - - 
อื่นๆ 3 4.3 
รวม 70 100 

4. อำชีพ 
อำชีพ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

รบัราชการ - - 
เอกชน/รฐัวสิาหกจิ - - 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 4 5.7 

รบัจา้ง 1 1.4 
เกษตรกร 63 90.0 
อื่นๆ 2 2.9 
รวม 70 100 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 

หวัข้อประเดน็     X               S.D.  ระดบั 
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้การดำเนินงานโครงการ 
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ   
4. การดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   
7. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณะ   
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ                           

3.62 
3.50 
3.44 
4.25 
3.67 
4.05 
4.12 
4.42 

.64 

.63 

.75 

.71 

.73 

.65 

.72 

.52 

  มาก 
ปานกลาง
ปานกลาง 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 
 มาก 

   ค่ำเฉล่ีย      3.88 .66  มำก 
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 จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (X = 3.88, S.D = .66)  หวัขอ้ประเดน็ที่
ประชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ (X = 4.42, S.D 
= .52)  สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื หวัขอ้ประเดน็การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการ (X = 3.44 ,           S.D = .75)   

 

 ภำพกิจกรรมกำรออกตรวจติดตำมและประเมินผลโครงกำรขดุลอกล ำห้วย    
(โครงกำรเงินค้ำงจ่ำยปีงบประมำณ 2564) 

 

โครงการขดุลอกหว้ยไผ่ บา้นพงัคอง หมู่ที ่10 ต.บา้นโคก อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 
งบประมาณตัง้ไว ้499,600 บาท เบกิจ่าย  499,000 บาท 

 

          
 

โครงการขดุลอกล าหว้ยบอน บ.นาค าน้อย หมู่ที ่4 ต.บา้นแกง้ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
งบประมาณตัง้ไว ้499,700 บาท เบกิจ่าย 497,000 บาท 

 

       
โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึ บ.โพนสว่าง หมู่ที ่5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  

งบประมาณตัง้ไว ้ 499,800 บาท เบกิจ่าย 497,000 บาท 
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โครงการขุดลอกล าหว้ยหนองปลาคอ้ บา้นอุ่มไผ่ หมู่ที ่10 ต.กกแดง อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 
งบประมาณตัง้ไว ้  497,000 บาท  เบกิจ่าย 496,000 บาท 

 

     
 

โครงการขดุลอกหว้ยเหมอืงหมื่น บา้นเหล่ากวา้ง หมู่ที ่7 ต.โนนยาง  อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 
งบประมาณตัง้ไว ้496,000 บาท เบกิจ่าย 490,000 บาท 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรปีงบประมำณ พ.ศ.
2565  
(เฉพำะโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2565) 
          การติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)เฉพาะโครงการปี 2565 ซึ่งน ามาตราเป็น
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และน ามาปฏบิตัติามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 โดยการ
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เปรยีบเทยีบว่าในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพฒันาแผนงานและโครงการใดบ้างที่น าไปด าเนินการมจี านวนเท่าใดเป็น
ร้อยละเท่าใด                ทัง้จ านวนโครงการและงบประมาณให้ชดัเจนและผลการด าเนินงานความก้าวหน้า
โครงการอยู่ในขัน้ไหน เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส้รุปผลดงัต่อไปนี้    

2.1 งบรำยรบัจริงตำมปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

หมวด/ประเภท   งบประมำณกำร รบัจริงทัง้ปี                   
พ.ศ.2565 

ผลต่ำงระหว่ำง
ประมำณกำรกบัรบั
จริงทัง้ปี              พ.ศ.

2565 

ก.รำยได้จดัเกบ็เอง    

1. หมวดภาษอีากร    

1.1 ภาษบี ารุง อบจ.จากการคา้ยาสบู 10,500,000 9,294,044.28 - 1,205,955.72 

1.2 ภาษบี ารุง อบจ.จากการคา้น ้ามนั/
ก๊าซ 

2,000,000 2,013,782.55       13,782.55 

รวมหมวดภำษีอำกร 12,500,000 11,307,826.83 - 1,192,173.17 

2. รำยได้ท่ีมิใช่ภำษีอำกร    

2.1 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และ
ใบอนุญำต 

   

    2.1.1 ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จาก               
ผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 

400,000 527,235.39 127,235.39 

    2.1.2 ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิมาตรา 9 

50,000 271,696  221,696  

    2.1.3 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 10,000 0.00 - 10,000  

    2.1.4 ค่าปรบัการผดิสญัญา 230,000 2,368  - 227,632  

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และ
ใบอนุญำต 

690,000 801,299.39 111,299.39 
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หมวด/ประเภท   งบประมำณ
กำร 

รบัจริงทัง้ปี                   
พ.ศ.2565 

ผลต่ำงระหว่ำง
ประมำณกำรกบัรบั
จริงทัง้ปี              พ.ศ.

2565 

    2.2 หมวดรำยได้จำกทรพัยสิ์น    

    2.2.1 ค่าเช่าหรอืบรกิารสถานที ่ 20,000 1,000  - 19,000  

    2.2.2 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 1,500,000 739,533.03 - 760,466.97 

    2.2.3 ดอกเบีย้เงนิฝาก กสอ. 230,000 - - 230,000 

    2.2.3 รายไดจ้ากทรพัยส์นิอื่นๆ 2,000,000 136,894  - 1,863,106  

รวมหมวดรำยได้จำกทรพัยสิ์น  3,750,000 877,427.03 - 2,872,572.97 

2.3 หมวดรำยได้เบด็เตลด็    

    2.3.1 เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้ 5,000 0.00 - 5,000 

    2.3.2 รายไดเ้บด็เตลด็อื่นๆ               185,900 51,036  - 134,864  

    2.3.3 ค่าขายเอกสารการจดัซือ้จดัจา้ง 200,000 110,500 -89,500 

รวมหมวดรำยได้เบด็เตลด็ 390,900 161,536  - 229,364  

2.4 หมวดรายไดจ้ากทุน    

    2.4.1 ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 50,000 2,134,850  2,084,850  

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 50,000 2,134,850  2,084,850  

รวมรำยได้จดัเกบ็เอง 17,380,900 15,282,939.25 - 2,097,960.75 

ข.รำยได้ ท่ี รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

1. หมวดภำษีจดัสรร    

    1.1 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนตห์รอื
ลอ้เลื่อน 

100,000,000 95,837,821.92 - 4,162,178.08 

    1.2 ภาษมีลูค่าเพิม่ตามพ.ร.บ.ก าหนด
แผน 

76,000,000 97,129,159.96 21,129,159.96 
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   1.3 ภาษมีลูค่าเพิม่ตามพ.ร.บ.อบจ.รอ้ยละ 5 21,500,000 22,414,868.51 914,868.51 

    1.4 ค่าภาคหลวงแร่ 20,000 0.00 - 20,000  

รวมหมวดภำษีจดัสรร 197,520,000 215,381,850.39 17,861,850.39 
 
 
 
 
 
 

หมวด/ประเภท งบประมำณกำร รบัจริงทัง้ปี                   
พ.ศ.2565 

ผลต่ำงระหว่ำง
ประมำณกำรกบัรบั
จริงทัง้ปี            พ.ศ.

2565 

ค. รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

1. หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป    

   1.1 เงนิอุดหนุนทัว่ไปสนับสนุนการ
บรหิารสนามกฬีา 

2,108,400 2,108,400 - 

   1.2 เงนิอุดหนุนทัว่ไปส าหรบัด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนเลอืก
ท า 

57,990,700 57,990,700 - 

รวมหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 60,099,100 60,099,100 0.00 

รวมรำยรบัทัง้ส้ิน 275,000,000 290,763,889.64 15,763,889.64 
 

 จำกตำรำงพบว่ำ รายรบัจรงิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารมรีายได้ตามงบประมาณปี พ.ศ.2565 
ดงันี้ 
 ก. รายไดจ้ดัเกบ็เอง เป็นเงนิจ านวน  15,282,939.25 บาท 
 ข. รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นเงนิจ านวน 215,381,850.39 บาท 
 ค. รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นเงนิจ านวน  60,099,100 บาท 
 รวมรายรับทั ้งสิ้นจ านวน 290,763,889.64 บาท งบประมาณการตั ้งไว้จ านวน 275,000,000 บาท                   
ซึง่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มรีายไดม้ากกว่าประมาณการจ านวน 15,763,889.64 บาท  
 

    2.2 กำรจดัเกบ็ภำษีบ ำรงุองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565               25 
 

 - งบรำยรบัภำษีบ ำรงุองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
รำยกำร ผู้เสียภำษี 

  (รำย) 
ประมำณ
กำร 
(บำท) 

ยอดภำษี 
ท่ีจดัเกบ็ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมำยเหตุ 

ภาษกีารคา้              
น ้ามนั/ก๊าซ 

99 2,000,000 2,013,782.55 100.69 อตัราลติรละ 4.54 สตางคค์ ์                 
(น ้ามนั ดเีซลล)์ 
ก๊าซปิโตเลยีมทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
ส าหรบัรถยนตอ์ตัรากโิลกรมัละ 
4.54 สตางค ์
ก๊าซ LPG อตัราลติรละ 2.46 สตางค ์

ภาษยีาสบู 
ชนิดบุหรีซ่กิาแรต 
บุหรีซ่กิาร ์

10 10,500,000 9,294,044.28 88.51 อตัรามวนละ 9.30 สตางค ์

ค่าธรรมเนียม 
ผูพ้กัในโรงแรม 

97 400,000 527,235.39 131.81  อตัรารอ้ยละ 2 ของค่าเช่าหอ้งพกั 

   รวมทัง้ส้ิน 206 12,900,000 11,835,062.22 91.74  
  จำกตำรำงพบว่ำ  ผลการจดัเกบ็ภาษบี ารุงองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ปี พ.ศ.2565 ปรากฏผล
ว่า                การจดัเกบ็ภาษจีดัเกบ็ได้น้อยกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดเป็นเงนิจ านวน 1,064,937.78 บาท  คดิเป็น
รอ้ยละ 8.26 

2.3 กำรตรำข้อบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร     
        การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัอิงคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2562 มาตรา 58 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้โดยความเหน็ชอบ
ของสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร และโดยเห็นชอบของนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 
ประกาศ            ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น  275,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามด้าน/
แผนงาน/งาน             ไดด้งันี้                 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมด้ำน/แผนงำน/งำน 
 

ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทัว่ไป 
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 - งานบรหิารทัว่ไป 
 - งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
 - งานบรหิารงานคลงั 
 - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
  

64,495,600 
6,286,580 
18,889,690 
1,296,610 

รวม 90,968,480 
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แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 - งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 - งานจราจร 

  
4,240,140 
200,000 

รวม 4,440,140 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม 
แผนงานการศกึษา 
 - งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
 - งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 - งานระดบัมธัยมศกึษา 
 - งานศกึษาไม่ก าหนดระดบั 

 
 

4,628,280 
360,000 
360,000 
180,000 

รวม 5,528,280 
แผนงานสาธารณสุข 
- งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 
- งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
4,781,630 
1,484,000 

รวม 6,265,630 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 - งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์

 
1,000,000 

รวม 1,000,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

 
500,000 

รวม 500,000 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
 - งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

 
1,600,000 

รวม 1,600,000 
 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมด้ำน/แผนงำน/งำน 
 

ยอดรวม 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 - งานกฬีาและนนัทนาการ 
 - งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 - งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 

 
872,000 
710,000 

3,456,480 
รวม 5,038,480 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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 - งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 
 - งานก่อสรา้ง 

27,606,520 
88,344,100 

รวม 115,950,620 
แผนงานการเกษตร 
 - งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
19,859,000 

รวม 19,859,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
 - แผนงานงบกลาง 

 
23,849,370 

รวม 23,849,370. 
ยอดรวมทัง้ส้ิน 275,000,000 

 

 จำกตำรำงพบว่ำ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 มยีอดรวมทัง้สิน้ จ านวน 275,000,000 
บาท  โดยแยกค่าใชจ่้ายเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
  1. ค่าใชจ่้ายดา้นบรหิารงานทัว่ไป มทีัง้หมด 2 แผนงาน งบประมาณ 95,408,620 บาท 
  2. ค่าใชจ่้ายดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม มทีัง้หมด 6 แผนงาน  งบประมาณ 19,932,390 บาท 
  3. ค่าใชจ่้ายดา้นเศรษฐกจิ มทีัง้หมด 2 แผนงาน งบประมาณ  135,809,620 บาท 
  4. ค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินการอื่น มทีัง้หมด 1 แผนงาน งบประมาณ  23,849,370 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ผลกำรเบิก-จ่ำยตำมข้อบญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรปรำกฏดงัน้ี 
ล ำดบั รำยจ่ำยจ ำแนกตำม

แผนงำน 
งบประมำณ

ตำมข้อบญัญติั
ท่ีตัง้ไว้               

พ.ศ. 2565 

งบประมำณถือ
จ่ำยประจ ำปี  
พ.ศ.2565 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 
1 ตุลำคม 2564 - 30 กนัยำยน 2565 

กำรเบิก-จ่ำย ร้อยละ                 
กำรเบิกจ่ำยต่อ



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565               28 
 

 งบประมำณถือ
จ่ำยทัง้ส้ิน 

1 ด้ำนบริหำรทัว่ไป     
 - แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 90,968,480 90,556,281 69,478,666.47 25.26 
 - แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
4,440,140 4,319,640 1,704,302.99 0.62 

2 ด้ ำนบ ริกำรชุมชนและ
สงัคม 

    

 - แผนงานการศกึษา 5,528,280 5,394,480 3,654,520.12 1.33 
 - แผนงานสาธารณสุข 6,265,630 6,265,130 4,177,515.76 1.52 
 - แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,000,000 750,000 652,948 0.24 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 500,000 500,000 109,449.50 0.04 
 - แ ผ น ง า น ส ร้ า ง ค ว า ม

เขม้แขง็ของชุมชน 
1,600,000 1,400,000 1,242,175 0.45 

 - แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ 

5,038,480 6,122,280 3,923,305.14 1.43 

3 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ     
 - แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
115,950,620 115,650,620 64,106,899.69 23.31 

 - แผนงานการเกษตร 19,859,000 19,859,000 993,000 0.36 
4 ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน     
 - แผนงานงบกลาง 23,849,370 24,182,569 20,402,961.85 7.42 

รวม 275,000,000 275,000,000 170,445,744.52 61.98 
 

จำกตำรำงพบว่ำ งบประมาณตามขอ้บญัญตัทิีต่ ัง้ไวใ้นปี พ.ศ.2565 งบประมาณ  275,000,000 บาท ซึง่
ในระหว่างปีงบประมาณไดม้กีารโอนลด โอนเพิม่จากงบประมาณทีต่ัง้ไวไ้ปสูก่ารด าเนินงานในแผนงานต่างๆ 
เพือ่ใหพ้อเพยีงต่อการเบกิ-จ่ายในแต่ละแผนงานกค็อืงบประมาณถอืจ่ายซึ่งมงีบประมาณรวมทัง้สิน้ 275,000,000 
บาท  และมกีารเบกิจ่ายตามแผนงานทัง้ปีงบประมาณ 170,445,744.52 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 61.98 
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2.5 รำยละเอียดกำรเบิก-จ่ำยตำมข้อบญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 
  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
    2.5.1 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป 
- งานบรหิารทัว่ไป 
- งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ 

- งานบรหิารงานคลงั 
- งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ               
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ               
ถือจ่ำย 

งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์

66,825,380 
21,660,400 
3,135,400 
7,710,000 
6,285,000 
4,530,000 
2,482,700 
2,482,700 

150,000 
 

223,000 
2,891,600 
410,000 
250,000 

 
538,900 

3,905,199 
 

170,000 
647,500 
153,000 

- 
 
- 

63,070,181 
 

3,188,400 
9,954,100 
6,542,000 
4,780,000 

 
3,021,600 

53,831,920.14 
 

1,203,732.58 
4,953,200.42 
3,644,072.68 
2,864,910.65 

 
2,980,830 

59.45 
 

1.33 
5.47 
4.02 
3.16 

 
3.29 

รวมแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป 

90,968,480 4,463,500 
 

4,875,699 90,556,281 69,478,666.47 76.72 

   2.5.2 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
แผนงำนกำร
รกัษำควำมสงบ
ภำยใน 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- งานจราจร 
 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ                     
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ             
ถือจ่ำย 

งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์

1,795,140 
2,610,000 
50,000 

1,540,000 
1,020,000 
35,000 
35,000 

- 
 

20,000 
70,000 
80,000 

 
30,000 

- 
 
- 

320,500 
- 
 
- 

1,795,140 
 

70,000 
1,289,500 
1,100,000 

 
65,000 

1,021,518.04 
 

27,147 
327,603.45 
266,234.50 

 
61,800 

23.65 
 

0.63 
7.58 
6.16 

 
1.43 

รวมแผนงำนกำร 4,440,140 200,000 320,000 4,319,640 1,704,302.99  
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รกัษำควำมสงบ
ภำยใน 

39.45 

 

 

 

 

   2.5.3 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำน
กำรศึกษำ 
- งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

- งานระดบัก่อนวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา 

- งานระดบั
มธัยมศกึษา 

- งานศกึษาไม่ก าหนด
ระดบั 

งบประมำณ             
ตำมข้อบญัญติั

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ                 
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ            
ถือจ่ำย 

งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์

3,235,280 
 

298,000 
1,820,000 
170,000 

 
5,000 

- 
 
- 

72,000 
- 
 

64,200 

- 
 
- 

270,000 
- 
 
- 

3,235,280 
 

298,000 
1,622,000 
170,000 

 
69,200 

2,742,460 
 

82,500 
671,454.12 

88,906 
 

69,200 

50.84 
 

1.53 
12.44 
1.65 

 
1.28 

รวมแผนงำน
กำรศึกษำ 

5,528,280 136,200 270,000 5,394,480 3,654,520.12 67.74 

    
   2.5.4 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนสำธำรณสุข 
แผนงำน
สำธำรณสุข 
- งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบั
สาธารณสุข 

- งานบรกิาร
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ                    
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ         
ถือจ่ำย 
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งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์

2,336,530 
 

300,000 
1,290,000 
1,285,000 

 
1,054,100 

49,200 
 
- 

135,000 
- 
 

28,500 

- 
 

77,700 
135,000 

- 
 

500 

2,385,730 
 

222,300 
1,290,000 
1,285,000 

 
1,082,100 

1,921,643.70 
 

114,400 
576,767.06 
493,125 

 
1,071,580 

30.67 
 

1.82 
9.21 
8.87 

 
17.10 

รวมแผนงำน
สำธำรณสุข 

6,265,630 212,700 213,200 6,265,130 4,177,515.76 66.67 

                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    2.5.5 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 
แผนงำนสงัคม
สงเครำะห ์
- งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคม
สงเคราะห ์ 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ                  
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ            
ถือจ่ำย 

งบด ำเนินงำน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ

 
400,000 
600,000 

 
- 
- 

 
250,000 

- 

 
150,000 
600,000 

- 

 
52,950 
599,998 

 
7.06 
79.99 

ร ว ม แ ผ น ง ำ น
สงัคมสงเครำะห ์

1,000,000 - 250,000 750,000 652,948 87.05 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   2.5.6 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนเคหะ
และชมุชน 
- งานก าจดัขยะมลู
ฝอยและสิง่
ปฏกิูล 

 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ                  
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ           
ถือจ่ำย 
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งบด ำเนินงำน 
- ค่าใชส้อย 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 
109,449.50 

 
21.88 

รวมแผนงำน
เคหะและชุมชน 

500,000 - - 500,000 109,449.50 21.88 

      
  2.5.7 กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนสร้ำงควำมเขม็แขง็ของชุมชน 
แผนงำนสร้ำง
ควำมเขม็แขง็
ของชมุชน 
- งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ  
เขม็แขง็ชุมชน  

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ยต่อ
งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

งบด ำเนินงำน 
- ค่าใชส้อย 

 
1,600,000 

 
100,000 

 
300,000 

 
1,400,000 

 
1,242,175 

 
88.72 

รวมแผนงำน
สร้ำงควำมเขม็
แขง็ของชมุชน 

 
1,600,000 

 
100,000 

 
300,000 

 
1,400,000 

 
1,242,175 88.72 

                                    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  2.5.8 เบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
แผนงำนกำร
ศำสนำ
วฒันธรรมและ
นันทนำกำร 
 - งานกฬีาและ
นันทนาการ 
 - งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 - งานวชิาการ
วางแผนและส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว   

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ย

ต่องบประมำณ          
ถือจ่ำย 
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งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์

1,490,880 
 

332,000 
2,122,600 
465,100 
560,000 

 
67,900 

- 
 
- 

1,000,000 
320,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

236,200 
- 
- 
 
- 

1,490,880 
 

332,000 
2,886,400 
785,100 
560,000 

 
67,900 

1,137,628.37 
 

246,697 
1,702,357 
339,493 

429,239.77 
 

67,890 

18.58 
 

4.03 
27.81 
5.54 
7.01 

 
1.11 

รวมแผนงำนกำร
ศำสนำ
วฒันธรรมและ
นันทนำกำร 

5,038,480 1,320,000 236,200 6,122,280 3,923,305.14 64.08 

 
  2.5.9 เบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
แผนงำน
อตุสำหกรรมและ
กำรโยธำ 
 - งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 - งานก่อสรา้ง  

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั    

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ย 

ต่องบประมำณ 
ถือจ่ำย 

งบบุคลำกร 
งบด ำเนินงำน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใชส้อย 
- ค่าวสัด ุ
งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์ 
- ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง 

14,673,520 
 

550,000 
9,910,000 
12,500,000 

 
1,973,000 
76,344,100 

- 
 
- 

150,000 
4,450,000 

 
45,500 

- 
 

1,850,000 
 
- 

1,945,500 
1,150,000 

 
- 
- 
 

12,823,520 
 

550,000 
8,114,500 
15,800,000 

 
2,018,500 
76,344,100 

9,859,411.35 
 

126,670 
3,643,367.91 
12,766,562.43 

 
1,299,000 
36,411,888 

8.53 
 

0.11 
3.15 
11.04 

 
1.12 
31.48 

รวมแผนงำน
อตุสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

115,950,620 4,645,500 4,945,500 115,650,620 64,106,899.69 55.43 

หมำยเหตุ : งบลงทุน/ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง การด าเนินงานไดก้นัเงนิคา้งจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนัไว ้                                                                                                                                   

  2.5.10 เบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนกำรเกษตร 
แผนงำนกำรเกษตร งบประมำณ        ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 
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 - งานสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

ตำมข้อบญัญติั   
ท่ีตัง้ไว้ 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ย 

ต่องบประมำณ 
ถือจ่ำย 

งบด ำเนินงำน 
- ค่าใชส้อย 
งบลงทุน 
- ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

 
500,000 

 
19,359,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
500,000 

 
19,359,000 

 
- 
 

993,000 

 
- 
 

5.00 
 

รวมแผนงำนกำรเกษตร 
 

19,859,000 - - 19,859,000 993,000 5.00 

หมำยเหตุ : งบลงทุน/ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง การด าเนินงานไดก้นัเงนิคา้งจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนัไว ้ 
 

2.5.11 เบิก-จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนงบกลำง 
แผนงำนงบกลำง 

 
 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ย 

ต่อ
งบประมำณ
ถือจ่ำย 

งบกลำง 
- ค่าช าระหนี้เงนิกู ้
- ค่าช าระดอกเบีย้ 
- เงนิสมทบทุนประกนัสงัคม 
- เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
- เงนิส ารองจ่าย 
- ค่าบ ารุงสมาคม อบจ. 
 - เงนิช่วยค่าครองชพีผูร้บั
บ านาญ 
- เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ 
- เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ
ขา้ราชการถ่ายโอน 
- เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ
ลูกจา้งประจ าถ่ายโอน 
- เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ        
ถ่ายโอน 
- เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 
- เงนิส่งคนืกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั 
- เงนิสงเคราะหผ์ูป่้วยผูย้ากไร ้

 
6,424,000 
500,000 
1,100,000 
60,000 

5,498,493 
300,000 
1,000,000 
200,000 
150,000 

 
250,000 

 
600,000 

 
800,000 
20,000 

 
100,000 
6,446,877 

 
- 
- 
- 
- 

500 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

101,600 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

80,000 
-. 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

50,000 
- 

 
6,424,000 
500,000 
1,100,000 
60,000 

5,498,993 
220,000 

1,000,000 
200,000 
150,000 

 
250,000 

 
701,600 

 
800,000 
20,000 

 
50,000 

6,446,877 

 
6,424,000 
232,870 
637,062 
43,181 

4,259,440 
216,135.73 
506,640 

- 
- 
 
- 
 

685,679.38 
 

443,388 
- 
 
- 

6,446,877 

 
26.56 
0.96 
2.63 
0.18 
17.61 
0.89 
2.10 

- 
- 
 
- 
 

2.84 
 

1.83 
- 
 
- 

26.66 
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- เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา้ราชการ 
 

 
 

   
 
 
 

แผนงำนงบกลำง 
 
 

งบประมำณ        
ตำมข้อบญัญติั   

ท่ีตัง้ไว้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565 

+โอนเพ่ิม - โอนลด งบประมำณ 
ถือจ่ำย 

เบิก – จำ่ย ร้อยละ 
กำรเบิกจำ่ย 

ต่องบประมำณ
ถือจ่ำย 

- เงนิบ าเหน็จ
ลูกจา้งประจ าถ่ายโอน 
- เงนิช่วยค่าท าศพ
ขา้ราชการ/พนักงาน 
- ค่าท าศพพนักงานจา้ง 
- เงนิช่วยค่าท าศพ
ลูกจา้งประจ า 
- เงนิช่วยพเิศษ
ลูกจา้งประจ า             
ถ่ายโอน 

- 
250,000 

 
50,000 
100,000 

 

- 
 

234,089 
- 
 

50,000 
- 

77,010 

- 
- 
 
- 
- 
- 

234,089 
250,000 

 
100,000 
100,000 
77,010 

234,088.74 
122,700 

 
73,890 

- 
77,010 

0.97 
0.51 

 
0.31 

- 
0.32 

 

รวมแผนงำนงบกลำง  
 

23,849,370 463,199 130,000 24,182,569 20,402,961.85 84.37 
 

รวมทุกแผนงำนทัง้ส้ิน 
 

275,000,000 11,541,099 11,541,099 275,000,000 170,445,744.52 61.98 

 

2.6 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรแ์ละโครงกำร(กำรน ำโครงกำรพฒันำจำกแผนพฒันำท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565 เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ไปสู่กำรปฏิบติัในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2565) 

 
ยุทธศำสตร/์แผนงำน 

 

แผนพฒันำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565), 

 เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 11) และ
เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี 2 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2565 

คิดเป็นร้อยละ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
โครงกำร 
ร้อยละ 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

1. กำรพฒันำและส่งเสริมคณุภำพสงัคม 
กำรศึกษำ วฒันธรรมจำรีต ประเพณี          
และภมิูปัญญำท้องถ่ิน 

      

  1. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4 800,000 3 500,000 8.33 2.61 
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  2. แผนงานการศกึษา 3 3,950,000 4 1,200,000 11.11 6.27 

  3. แผนงานสาธารณสุข 2 400,000 2 400,000 5.56 2.10 

  4. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 10 5,650,000 2 400,000 5.56 2.10 

  5. แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 8 3,900,000 2 1,400,000 5.56 7.32 

  6. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

9 4,420,000 5 1,060,000 13.88 5.54 

                     ยอดรวม   36 19,120,000 18 4,960,000 50.00 25.94 

 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร/์แผนงำน 

 

แผนพฒันำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565), 

 เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 11) และ
เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี 2 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 2565 

คิดเป็นร้อยละ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
โครงกำร 
ร้อยละ 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

2. กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชย กรรม 
เกษตรกรรม และกำรจดักำรด้ำนอำหำร 
ปลอดภยั 

      

  1. แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 1 1,000,000 1 200,000 100 20.00 

                     ยอดรวม   1 1,000,000 1 200,000 100 20.00 

3. กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

      

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 195 296,931,300 130 84,014,100 50.19 25.43 

  2. แผนงานการเกษตร 64 33,588,000 39 19,359,000 15.06 5.85 

                     ยอดรวม   259 330,519,300 169 103,373,100 65.25 31.28 

4. กำรพฒันำด้ำนกำรเมอืงและกำร บริหำร
จดักำร 

      

  1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 1 100,000 1 100,000 100 100 

  2. แผนงานงบกลาง 1 10,000,000 - - - - 

                     ยอดรวม   1 10,100,000 1 100,000 100 100 

5. กำรพฒันำด้ำนอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอยำ่ง
ยัง่ยืน  
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  1. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 1 100,000 1 100,000 5.88 1.31 

  2. แผนงานการเกษตร 11 5,800,000 3 500,000 17.65 6.58 

  3. แผนงานเคหะและชมุชน 5 1,700,000 2 500,000 11.76 6.58 

                     ยอดรวม   17 7,600,000 6 1,100,000 35.29 14.47 

6. กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและ กีฬำ       

  1. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

3 700,000 2 500,000 40.00 30.67 

  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 930,000 2 930,000 40.00 57.06 

                     ยอดรวม   5 1,630,000 4 1,430,000 80.00 87.73 

รวมทัง้ส้ิน 319 369,969,300 199 111,163,100 62.38 30.88 

   จำกตำรำงพบว่ำ  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่11)และเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่
2) น ามาปฏบิตัใินแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตรไ์ดด้งันี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 19,120,000 บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงาน จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ  4,960,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงานจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  200,000.  บาท 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน  259 โครงการ งบประมาณ  330,519,300 บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงานจ านวน  169  โครงการ งบประมาณ  103,373,100 บาท 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ   10,100,000 บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงานจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  100,000 บาท 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน  17 โครงการ งบประมาณ  7,600,000 บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงานจ านวน  6  โครงการ งบประมาณ  1,100,000  บาท 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 6  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ จ านวน  5  โครงการ งบประมาณ  1,630,000. บาท 
           น าไปสูก่ารปฏบิตัใินแผนด าเนินงานจ านวน  4  โครงการ งบประมาณ  1,430,000 บาท 

2.7 ผลกำรเบิก-จ่ำยโครงกำรพฒันำจำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2565 

 
    ยุทธศำสตร ์
 
 แผนงำน 

โครงกำร/งบประมำณ 
ตำมแผนด ำเนินงำน 

โครงกำรเบิก-จ่ำย 
 

รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. กำรพฒันำและส่งเสริมคณุภำพชีวิต สงัคม 
กำรศึกษำ วฒันธรรม จำรีต ประเพณี  และภมิู
ปัญญำท้องถ่ิน 

. 

 
 
3 

 

 
 

500,000 

. 
 

 
1 

 
 
 

158,283.40 
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 1.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 1.2 แผนงานการศกึษา 
 1.3 แผนงานสาธารณสุข 
 1.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 1.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
 1.6 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

4 
2 
2 
2 
5 

1,200,000 
400,000 
400,000 
1,400,000 
1,060,000. 

2 
2 
1 
1 
1 

525,935.48 
59,270 
52,950 

1,242,175 
306,800. 

รวม 18 4,960,000 8 2,345,413.88  

2. กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรม
เกษตรกรรม และกำรจดักำรด้ำนอำหำร
ปลอดภยั 
2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

 
 
1 

 
 

200,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

รวม 1 200,000 - -  

3. กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

130 
39 

 
 

84,014,100 
19,359,000 

 
 
1 
- 

 
 

10,666,104.66 
- 

 
 

รวม 169 103,373,100 1 10,666,104.66  

4. กำรพฒันำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
จดักำร 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
1 

 
100,000 

 

 
- 
 

 
- 

 
 
 

รวม 1 100,000 - -  

 
 
    ยุทธศำสตร ์
 
 แผนงำน 

โครงกำร/งบประมำณ 
ตำมแผนด ำเนินงำน 

โครงกำรเบิก-จ่ำย 
 

รำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

5. กำรพฒันำด้ำนอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
5.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
5.1 แผนงานการเกษตร 

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
1 
3 
2 

 
 

100,000 
500,000 
500,000 

 
 
1 
- 
1 

 
 

25,650 
- 

109,449.50 

 

รวม 6 1,100,000 2 135,099.50  

6. กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
6.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
2 

 
500,000 

 
2 

 
1,327,700 
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 930,000 - - 

รวม 4 1,430,000 2 1,327,700  

                       ยอดรวม 199 111,163,100 13 14,474,318.04  

 

2.8 รำยละเอียดกำรเบิก - จ่ำยโครงกำรพฒันำจำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2565 
     2.8.1 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต สงัคม กำรศึกษำ วฒันธรรมจำรีตประเพณี และภมิู
ปัญญำท้องถ่ิน มีจ ำนวน 6 แผนงำน ดงัน้ี 
         1. แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

1 โครงการกูช้พีกูภ้ยัและรกัษาความปลอดภยัทางน ้า 100,000 ส านักปลดัฯ 
(ฝ่ายป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

2 ค่าใชจ้่ายตามโครงการบูรณาการฝึกอบรม              
การรกัษาสถานทีเ่กดิเหตุการณ์ตรวจสถานที ่เกดิเหตุ
และการตรวจเกบ็วตัถุพยานส าหรบัเจา้หน้าทีส่บืสวน
สอบสวน เจา้หน้าทีป้่องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
เจา้หน้าที ่อปพร. ผูน้ าทอ้งถิน่และผูน้ าชุมชน 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

200,000 ส านักปลดัฯ 
(ฝ่ายป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการป้องกนั แกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุ
เกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนน   

200,000 ส านักปลดัฯ 
(ฝ่ายป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

158,283.40  

 ยอดรวม 500,000  158,283.40  

      
 
 
        2. แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

4 โครงการเปิดโลกการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ จงัหวดั
มุกดาหาร 

300,000 กองการศกึษา - โอนลด 270,000 บาท 
คงเหลอื 30,000 บาท 

    5  ค่าใชจ้่ายตามโครงการใหค้วามรว่มมอืพฒันาการ              
ศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทางการศกึษาและ
สถานศกึษาทุกสงักดัในจงัหวดัมุกดาหาร (ระดบัก่อน
วยัเรยีนและประถมศกึษา) 

360,000 กองการศกึษา 311,612.90 - 
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    6 ค่าใชจ้่ายตามโครงการใหค้วามรว่มมอืพฒันาการ              
ศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทางการศกึษาและ
สถานศกึษาทุกสงักดัในจงัหวดัมุกดาหาร (ระดบั
มธัยมศกึษา) 

360,000 กองการศกึษา 214,322.58 - 

7 ค่าใชจ้่ายตามโครงการใหค้วามรว่มมอืพฒันาการ             
ศกึษาร่วมกบัหน่วยงานทางการศกึษาและ
สถานศกึษาทุกสงักดัในจงัหวดัมุกดาหาร (ศกึษาไม่
ก าหนดระดบั) 

180,000 กองการศกึษา - ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ยอดรวม  1,200,000  525,935.48  

        3. แผนงำนสำธำรณสุข 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

8 ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิสุขภาพเดก็ เยาวชน 
และประชาชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร 

200,000 กอง 
สาธารณสุข 

39,270 - 

9 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นการเฝ้าระวงั 
และป้องกนัควบคมุโรคในทอ้งถิน่จงัหวดัมุกดาหาร 

200,000 กอง 
สาธารณสุข 

20,000 - 

 ยอดรวม 400,000   59,270  
     
        4. แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 10 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ ผูส้งู 
อาย ุคนพกิาร  ผูด้แูลคนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

200,000 ส านักปลดัฯ 52,950 โอนลด 100,000 บาท 
คงเหลอื 47,050 บาท 

 11 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาคุณภาพชวิติเยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 

200,000 ส านักปลดัฯ - โอนลด 150,000 บาท 
คงเหลอื 50,000 บาท 

 ยอดรวม 400,000  52,950  

        5. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

12 ค่าใชจ้่ายตามโครงการบูรณาการฝึกอบรมอาสา 
สมคัรต ารวจบา้นเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิจงัหวดัมุกดาหาร 

200,000 ส านักปลดัฯ - โอนลด 200,000 บาท 

13 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

1,200,000 ส านักปลดัฯ 1,242,175 โอนเพิม่ 100,000 บาท 

 ยอดรวม 1,400,000  1,242,175  

        

        6. แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร 
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ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

14 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ 150,000 กองการศกีษา
ฯ 

- โอนลด 136,200 บาท 
คงเหลอื 13,800 บาท 

15 ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนส่งเสรมิเพื่อพฒันาเดก็ 
เยาวชน และประชาชน 

200,000 ส านักปลดัฯ - โอนลด 100,000 บาท 
คงเหลอื 100,000 บาท 

16 ค่าใชจ้่ายในการอนุรกัษ์ส่งเสรมิและท านุบ ารุง ศาสนา
ศลิปะจารตีประเพณี ภมูปัิญญาและวฒันธรรมอนัด ี       
งามของทอ้งถิน่ 

500,000 กองการศกีษา
ฯ 

306,800 - 

17 โครงการส่งเสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิน่การประกวด 
สรภญัญะท านองอสีาน 

200,000 กองการศกีษา
ฯ 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

18 โครงการส ารวจฐานขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิน่และ 
ปราชญช์าวบา้นองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

10,000 กองการศกีษา
ฯ 

- ด าเนินการแต่ไม่ไดเ้บกิจ่าย 

 ยอดรวม  1,060,000  306,800  

        จำกตำรำงพบว่ำ  ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพ สงัคม การศกึษา วฒันธรรมจารตีประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทัง้หมด 6 แผนงาน จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,960,000 บาท(โอนเพิ่ม
งบประมาณ 100,000 บาท) รวมทัง้สิน้ 5,060,000 บาท ปรากฏผลดงันี้ 
  1. โครงการเบกิ - จ่าย จ านวน  8  โครงการ งบประมาณ  2,345,413.88 บาท  

      1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน เบกิ-จ่าย  1 โครงการ งบประมาณ 158,283.40 บาท 
   1.2 แผนงานการศกึษา เบกิ-จ่าย  2 โครงการ งบประมาณ 525,935.48 บาท 
      1.3 แผนงานสาธารณสุข เบกิ-จ่าย 2 โครงการ งบประมาณ 59,270 บาท 
   1.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์เบกิ-จ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 52,950 บาท 
   1.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน เบกิ-จ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 1,242,175 บาท 
   1.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ เบิกจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 306,800 
บาท 

   2. ไม่ไดด้ าเนินโครงการ จ านวน  9  โครงการ งบประมาณ 1,730,000  บาท 
   3. ด าเนินการโครงการแต่ไม่ไดเ้บกิจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 
หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 
  

   2.8.2 ยุทธศำสตรท่ี์ 2  กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรม เกษตรกรรม และกำรจดักำรด้ำนอำหำร
ปลอดภยั           มีจ ำนวน 1  แผนงำน ดงัน้ี 
         1. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 1 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ 
ฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพเพื่อเพิม่พนู 

200,000 ส านักปลดัฯ - โอนลด 100,000 บาท คงเหลอื 
100,000 บาท 
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ความรูภ้าคประชาชน/กลุ่มอาชพี 
 ยอดรวม 200,000  -  

 

  จำกตำรำงพบว่ำ  ยุทธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจดัการดา้น
อาหารปลอดภยั มทีัง้หมด 1 แผนงาน จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  200,000  บาท ไม่ไดด้ าเนินการโครงการ
และระหว่างปีงบประมาณไดม้กีารโอนลดงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

2.8.3 ยุทธศำสตรท่ี์ 3 กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  มีจ ำนวน 2 แผนงำน 
ดงัน้ี 

        1. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

1 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบังานผงัเมอืงรวมจงัหวดั 
มุกดาหาร 

50,000 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

2 โครงการสนับสนุนการจดัท าผงัเมอืงรวม 
จงัหวดัมุกดาหาร 

50,000 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

3 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สายบา้นโพนไฮ ม.3  
ต.หนองแคน - บา้นโพนสว่าง ต.พงัแดง  อ.ดง
หลวง 
จ.มุกดาหาร 

500,000  กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
  ผกูพนั 498,000 บาท 

4   โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สาย มห.ถ1-0001  
  บา้นค าฮ ีต.โพนทราย-บา้นกุดโงง้ ต.มุกดาหาร  
  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ            
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

5   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้นเหล่าสามคัค ี               
  ม.10  ต.นิคมค าสรอ้ย อ.นิคมค าสรอ้ย  
  จ.มุกดาหาร-บา้นนาโพธิ ์ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร          

499,900 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

6   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายทางบา้นหนองยาง  
  ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง – บา้นนาค าน้อย  
  ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร          

497,800 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 495,000 บาท 

7   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นคนัแท ม.4 
  ต.หนองสงู อ.หนองสงู – บา้นหนองกะปาด ม.6  
  ต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร          

486,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้    
  ผกูพนั 484,000 บาท 

8   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาถ่อน ต.
โพน 
  ทราย - บา้นนาโสก ต.นาโสก อ.เมอืง จ.มุกดาหาร          

499,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ             
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

9   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาทาม                    
  ม.8 ต.ป่าไร่ – บา้นนาซงิ ม.4  ต.เหล่าหม ี          
  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 494,500 บาท 

  10   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นโนนดนิแดง  
  ต.ศรบีุญเรอืง (หลงัหมู่บา้นพรเพชร) – บา้นเขา     

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ   
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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  มโนรมย ์ต.นาสนีวน อ.เมอืง จ.มุกดาหาร          
  11   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้นคอ้ ม.2                    

  ต.บา้นคอ้ - ต.หนองเอีย่น อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร          
494,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ           

  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
  12   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                 

  ทางเขา้น ้าตกด่านแต ้บา้นป่าไมพ้ฒันา ม.10  
  ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ         
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  13   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                
  บา้นแกง้ม.5 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง - บ.หนองบวั  
  ม.1 ต.หนองบวั อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 498,000 บาท 

  14   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.              
  บา้นเปียด ม.2 ต.ดงหลวง – บา้นหนองแคน  
  ม.2 ต.หนองแคน  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 498,000 บาท 

  15   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.              
  บา้นเปียด ม.2 ต.ดงหลวง – บา้นหนองหนาว            
  ม.2 ต.หนองบวั  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 498,000 บาท 

 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

   16   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                 
  บา้นกา้นเหลอืงดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง 
  - บา้นค าป่าหลาย ม.1 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง  
  จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   17   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.              
  บา้นค าแฮดน้อย ต.กกแดง - บา้นหนองล าดวน  
  ต.โชคชยั อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   18   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.              
  บา้นดอนม่วงพฒันา ต.โพนทราย  - บา้นโคก             
  หนิตัง้ ต.บา้นโคก อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   19   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                
  บา้นสามขา ต.ค าป่าหลาย - บา้นหนองแอก                    
  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมอืง จ.มกุดาหาร          

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

20   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                
  บา้นหนองกะปาด ต.ค าชะอ ี- บา้นคนัแท  
  ต.หนองสงู อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร  

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
  ผกูพนั 498,000 บาท 

21   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                 
  บา้นหว้ยล าโมง ต.ค าบก อ.ค าชะอ ี- บา้นโคกป่ง  
  เปือย ต.นาโสก อ.เมอืง จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ         
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

22   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สาย อบจ.มห.                 
  บา้นเหล่าแขม  ต.ดงมอน - บา้นโคกหนิตัง้ 
  ต.บา้นโคก  อ.เมอืง จ.มุกดาหาร          

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ          
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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23   โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายทางบา้นโนนทนั     
  ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร -                       
  บา้นโสกแมว  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 

498,200 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ         
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

24   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นเหล่าตน้ยม 
  ม.9 ต.หนองแวง อ.นิคมค าสรอ้ย -  
  บา้นพรานอน้ ม.4 ต.ค าอาฮวน อ.เมอืง  
  จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 495,000 บาท 

25   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นกุดแข ้ 
  ต.กุดแข ้อ.เมอืง - บา้นตมูหวาน ต.โพนงาม 
  อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร (ช่วงบา้นแฝก) 

497,900 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ        
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

26   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นแก่งนาง  
  ม.7 ต.กกตมู - บา้นด่านชา้ง (ชุมชนแกง้แต)้  
  ต.บา้นคอ้ อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
  ผกูพนั 499,000 บาท 

27   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นแก่นเต่า  
  ต.โพนทราย - บา้นดงยาง ต.กดุแข ้อ.เมอืง  
  จ.มุกดาหาร (ช่วงบา้นนาโสกน้อย) 

497,900 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ        
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

28   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นขามป้อม 
  ต.บางทรายน้อย - บา้นพาลุกา ม.3 ต.ชะโนด  
  อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง - สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ             
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 
 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

  29   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นขามป้อม 
  ต.บางทรายน้อย อ.หวา้นใหญ ่- บา้นสามขา  
  ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

497,100 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  30   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นคอ้ ม.11  
  ต.บา้นคอ้ - บา้นหนองปลาซวิ ม.9  ต.บา้นเหล่า 
  อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

494,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  31   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าเขอืง  
  ต.ค าอาฮวน - บา้นศูนยไ์หม  ต.มุกดาหาร   
  อ.เมอืง  จ.มุกดาหารา 

497,900 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  32   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นชะอ ี 
  ต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ี- บา้นหนองโอ ต.โนนยาง   
  อ.หนองสงู  จ.มุกดาหาร          

499,900 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  33   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าชะอ ี 
  ม.11  ต.ค าชะอ ี- บา้นงิว้ ต.โนนยาง   
  อ.หนองสงู  จ.มุกดาหาร 

494,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
 ผกูพนั 492,000 บาท 

  34   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าป่าหลาย  
  ม.1 - บา้นนาตะแบง ม.4 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง  

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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  จ.มุกดาหาร  
  35   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าพอก  

  ม.10 ต.โนนยาง อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร -   
  บา้นหนองเมก็ ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์   
  จ.กาฬสนิธุ ์         

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
 ผกูพนั 495,000 บาท 

  36   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าเมก็  
  ม.6 ต.ค าอาฮวน - บา้นเขามโนรมย ์ ม.9  
  ต.นาสนีวน  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร           

499,600 กองช่าง -  สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
 ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  37   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าเมก็ 
  ม.6 ต.ค าอาฮวน เชื่อมทางเลีย่งเมอืง 212                  
  (มุกดาหาร - ดอนตาล)  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร   
  (วดัป่าบุญญาเขตเชยีงค า)         

497,800 กองช่าง -  สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
 ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

38   โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นค าแฮด ม.4 
  ต.กกแดง อ.นิคมค าสรอ้ย - บา้นหนองล าดวน 
  ม.9 ต.โชคชยั อ.นิคมค าสรอ้ย .มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
 ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  39   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นค าแฮดน้อย 
  ม.10 ต.กกแดง - บา้นร่มเกลา้ ม.1 ต.ร่มเกลา้   
  อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

  40   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นโคก ม.3  
  ต.โพธิไ์ทร อ.ดอนตาล - บา้นท่าไคร ้ ม.6  
  ต.นาสนีวน อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
 ผกูพนั 492,000 บาท 

  41 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นโคก 
ม.4 ต.โพธิไ์ทร อ.ดอนตาล - บา้นท่าไคร ้ 
ม.6 ต.นาสนีวน อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 494,000 บาท 

 
 
 
 

   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

42 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโคกขามเลยีน  
ต.ดงเยน็ อ.เมอืง - บา้นศรชีมพ ู ต.นากอก  
อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

499,400 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

43 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโคง้ส าราญ  
ต.ค าอาฮวน - บา้นหนองแคน  ต.ดงเยน็ อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 

498,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

44 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นงิว้ ม.4  
ต.โนนยาง - บา้นโนนน ้าค า ม.5 ต.หนองสงูเหนือ  
อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 

483,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
 ผกูพนั 481,000 บาท 

45  โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นงิว้ ม.4           
ต.โนนยาง อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร -  
บา้นภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ 

484,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 482,000 บาท 
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46 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นดงหม ู 
ม.1 - บา้นสองคอน ม.3 ต.ป่งขาม อ.หวา้นใหญ่  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

47 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นดอน 
ม.3 ต.บางทรายน้อย - บา้นนาสองหอ้ง  
ม.8 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

48 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นดอนตาล   
ต.ดอนตาล  เชื่อมทางหลวงทอ้งถิน่สายบา้นโพน 
สว่าง - บา้นนาสะโน ต.นาสะเมง็  อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

497,800 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้   
 ผกูพนั 478,000 บาท 

49 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นนาขาม             
ป้อม ต.ป่งขาม - บา้นหนองแสง ต.หวา้น 
ใหญ่ อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

50 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. สายบา้นนาค า             
ต.ผึง่แดด - บา้นโคก ต.บา้นโคก  อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 

498,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

51 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. สายบา้นนาค า 
น้อย เขา้แหล่งท่องเทีย่ววดัถ ้าประตู  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

52 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นนา ตะแบง ม.4 
ต.ค าป่าหลาย - บา้นโคกสวาท  ม.9 ต.ป่งขาม  
อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

53 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นนาตาล  
ม.8 - บา้นนาสะเมง็ ม.1,2 ต.นาสะเมง็  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 488,000 บาท 

54 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาทาม 
ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล - บา้นค าเชยีงสา  
ต.นาอุดม อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

2,909,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 1,860,000 บาท 

55 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาทาม 
ต.ป่าไร่ ม.8 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล - บา้นโพนสวาง  
ม.6  ต.ดงเยน็  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

 
 

   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

56 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาแพง  
ม.11 ต.หวา้นใหญ่ อ.หวา้นใหญ ่- บา้นนาสองหอ้ง 
ม.8 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

57 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาแพง  
ม.11 ต.หวา้นใหญ่ - บา้นค าป่าหลาย ม.12  
(โนนก่อ) ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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58 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาโพธิ ์ 
ม.5,6 ต.โพธิไ์ทร - บา้นเหล่าหม ีม.1,2  
ต.เหล่าหม ีอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร, 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

59 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนายาง  
ม.4,5 ต.บา้นบาก - บา้นนาสะเมง็ ม.1,2  
ต.นาสะเมง็ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร, 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

60 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนายาง 
ม.4,5 ต.บา้นบาก - บา้นโคกพฒันา ม.5 
ต.นาสะเมง็ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร, 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

61 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาสอง 
หอ้ง ม.8 - บา้นค าป่าหลาย ม.1 ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร, 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

62 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาสะเมง็  
ต.นาสะเมง็ - บา้นเหล่าหม ีต.เหล่าหม ี 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

497,800 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 490,000 บาท 

63 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาเสอืหลาย  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง - บา้นหนองยาง  
ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร, 

497,600 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

64 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนาโสก 
ต.นาโสก - บา้นป่งเป้า ต.โพนทราย อ.เมอืง 
จ.มุกดาหาร, 

499,400 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

65 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนา 
หนองแคน ม.2 ต.หนองสงู อ.หนองสงู - 
บา้นภู ม.1 ต.บา้นเป้า อ.หนองสงู   
จ.มุกดาหาร, 

496,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,000 บาท 

66 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้นนา 
หลวง ม.6 ต.หนองเอีย่น อ.ค าชะอ ี-  
บา้นเหล่าสรา้งถ่อ ม.2 ต.เหล่าสรา้งถ่อ  
อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

495,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

67 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นนาหวัภู  
ต.นาโสก อ.เมอืง - บา้นเหล่าตน้ยม 
ต.หนองแวง อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

496,400 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

68 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนนก่อ 500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
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 - บา้นค าป่าหลาย ม.1 ต.ค าป่าหลาย 
อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

69   โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนนตมู 
ต.ผึง่แดด อ.เมอืง - บา้นทุ่งนางหนาย  
ต.หนองเอีย่น อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

498,900 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

70 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
น ้าค า ม.5 ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู - เชื่อม
ถนนลาดยางหนองโอ,หนองฮ ีต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ี 
จ.มุกดาหาร 

489,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 487,000 บาท 

71 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
สว่าง ม.10  ต.บางทรายใหญ่ อ.เมอืง - 
บา้นดอน ม.3 ต.บางทรายน้อย อ.หวา้นใหญ่  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

72 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
สวาท ม.6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล - บา้นนาอุดม ม.1 
 ต.นาอุดม อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 496,500 บาท 

73 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
สะอาด ม.7 ต.ค าอาฮวน - บา้นเขามโนรมย ์
ม.9 ต.นาสนีวน อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

498,700 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

74 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
สงัขศ์ร ีม.3  ต.บา้นซ่ง อ.ค าชะอ ี- บา้นนาบอน  
ต.นาโสก อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,000 บาท 

75 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโนน 
ศรทีอง ม.9 ต.ดอนตาล - บา้นนายาง ม.4,5  
ต.บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

76 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นบาก 
 ม.1 - บา้นโคกพฒันา ม.5 ต.นาสะเมง็  
อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

77 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นป่าเมก็  
ม.5 ต.หนองสงู - บา้นวงัไฮ ม.1 ต.ภูวง  
อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 

486,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 484,000 บาท 

78 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นป่าไมพ้ฒันา - 
บา้นนาโคกกุง ม.3 ต.กกตมู  
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

79 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นผกัขะย่า ม.5   
ต.บางทรายน้อย - บา้นพาลุกา ม.4  
ต.ชะโนด อ.หวา้นใหญ ่จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

80 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นพรานอน้ ม.4  
ต.ค าอาฮวน - บา้นเหล่าตน้ยม ต.หนองแวง  
อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

499,500 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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81 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโพธิศ์ร ี 
ม.4 ต.บา้นซ่ง อ.ค าชะอ ี- บา้นหนองเอีย่นดง  
ต.น ้าเทีย่ง อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

495,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

82 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโพน 
สวาง ต.ดงเยน็ อ.เมอืง - บา้นนาทาม 
ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ช่วงบา้นโพน
สวาง) 

497,800 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

83 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโพน 
สวาง ต.ดงเยน็ อ.เมอืง - บา้นเหล่าแขมทอง 
ต.เหล่าหม ีอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

499,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
 ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

84 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นโพน 
สว่าง ต.พงัแดง - บา้นใหม่ ต.ดงหลวง  
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

498,300 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
 ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

85 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นภูผาเทบิ  
ต.นาสนีวน อ.เมอืง - บา้นนาค าน้อย  
ต.บา้นแกง้ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

499,500 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

86 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นม่วง  
ม.11 ต.บา้นเหล่า อ.ค าชะอ ี- บา้นหนองอนิหม่อน  
ม.3 ต.หนองเอีย่น อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

87 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นม่วงไข ่ 
ม.2  ต.นิคมค าสรอ้ย - บา้นเหล่ากลาง ม.2  
ต.กกแดง อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มกุดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 494,500 บาท 

88 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นศรชีมพ ู
ต.นากอก อ.นิคมค าสรอ้ย  - บา้นโคกขาม 
เลยีน ม.7 ต.ดงเยน็ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 494,000 บาท 

89 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นศูนย ์
ไหม ต.มุกดาหาร - บา้นเหมอืงบ่า ม.2 
 ต.ค าอาฮวน อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร (หลงัหม่อนไหม) 

498,100 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

90 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นสม้ป่อย 
ต.นาสนีวน อ.เมอืง - บา้นโพธิไ์ทร  
ต.โพธิไ์ทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ข อ อ นุ มั ติ กั น เ งิ น
รายจ่าย 

91 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นสามขา  
ต.ค าป่าหลาย - บา้นดอนม่วงพฒันา 
ต.โพนทราย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

499,300 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,000 บาท 

92 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายบา้น 
หนองกะปาด ม.6 ต.ค าชะอ ี- บา้นหนองสงู  
ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 
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93 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนองขอนแก่น  
ม.6 ต.ดงหลวง - บา้นโพนไฮ ม.3  
ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 498,000 บาท 

94 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนองไผ่  
ต.ผึง่แดด - บา้นหว้ยยาง ต.ดงมอน อ.เมอืง 
จ.มุกดาหาร 

499,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 495,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

95 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนองสงูใหม่  
ม.6 ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู - 
บา้นหนองกะปาด ม.6 ต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ี  
จ.มุกดาหาร 

499,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 497,000 บาท 

96 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนอง 
หล่ม ม.3  ต.โพธิไ์ทร - บา้นนายอ ม.5  
ต.เหล่าหม ีอ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 487,000 บาท 

97 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนองเอีย่น ม.
1 ต.หนองเอีย่น อ.ค าชะอ ี- บา้นหนองไผ่ ต.ผึง่แดด  
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

495,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,000 บาท 

98 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนองเอีย่นดง  
ม.12 ต.น ้าเทีย่ง - บา้นหว้ยทราย  
ม.13 ต.ค าชะอ ี อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,000 บาท 

99 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหว้ยกอก ม.4 
 ต.ดอนตาล - บา้นดอนตาล ม.1 ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

 100 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหว้ย 
ทราย ม.12 ต.ค าชะอ ี- หนองเอีย่นดง  
ม.8,9 ต.น ้าเทีย่ง  อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

499,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 497,000 บาท 

 101 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนิลาด  
ม.6 ต.กกแดง - บา้นหนองล าดวน ม.9 
ต.โชคชยั อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

 102 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นหนิลาด  
ม.6 ต.กกแดง - บา้นหนองแวงเหนือ ม.8  
ต.โชคขยั  อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,000 บาท 

 103 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
แขม ต.ดงมอน - บา้นป่าหวาย ต.บา้นโคก  
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

498,800 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,000 บาท 
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 104 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่าแขมทอง  
ม.8 ต.เหล่าหม ีอ.ดอนตาล - บา้นโพนสวาง ม.6  
ต.ดงเยน็ อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,500 บาท 

 105 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
คราม ต.ค าอาฮวน - บา้นป่งโพน ต.ดงเยน็  
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

498,100 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,500 บาท 

 106 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
คราม ต.ค าอาฮวน - บา้นสามขวั ต.ดงเยน็  
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

498,100 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,000 บาท 

 107 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
ป่าเป้ด ต.นาโสก อ.เมอืง  - บา้นหนองไฮ  
ต.เหล่าสรา้งถ่อ  อ.ค าชะอ ี จ.มกุดาหาร 

499,100 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,000 บาท 

 108 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
ป่าเป้ด ต.นาโสก อ.เมอืง  - บา้นหว้ยล าโมง 
ต.ค าบก  อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 498,000 บาท 

 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 109 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
สรา้งถ่อ ม.6 ต.เหล่าสรา้งถ่อ อ.ค าชะอ ี-  
บา้นนาบอน ม.5 ต.นาโสก อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 

495,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
  ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 110 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นเหล่า 
หม ีม.1,2 ต.เหล่าหม ี- บา้นภูผาหอม ม.8  
ต.นาสะเมง็  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 495,500 บาท 

 111 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบา้นอุ่มไผ ่
ต.กกแดง  อ.นิคมค าสรอ้ย - บา้นหนอง 
น ้าเตา้ ม.2 ต.นาโสก อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

497,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,000 บาท 

 112 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สาย มห.ถ.1 - 
0008 บา้นนายาง ต.บา้นบาก - บา้นหว้ยกอก  
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,000 บาท 

 113 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เสน้ส านักงาน 
ป่าไมอ้ าเภอหนองสงู ม.4 ต.หนองสงูเหนือ  
อ.หนองสงู - ถนนลาดยางบา้นหนองโอ - 
บา้นหนองฮ ีต.โนนยาง อ.หนองสงู  
จ.มุกดาหาร 

498,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้  
 ผกูพนั 496,000 บาท 

 114 โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม คสล.ขา้ม 
หว้ยมุก บา้นเหล่า - บา้นนาสนัทดั  
ต.บา้นเหล่า อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

1,100,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 988,888 บาท 

 115 โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบา้นนาซงิ  500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
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ม.4  ต.เหล่าหม ีอ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร  ผกูพนั 496,000 บาท 
 116 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้ม 

หว้ยเชงิชาญ  บา้นนาสะเมง็ ต.นาสะเมง็   
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

3,700,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 117 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตี(โดยวธิ ีPavementln   
Place  Recycling) สายทางบา้นศูนยไ์หม -  
บ.ค าเขอืง ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

4,980,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 2,984,000 บาท 

 118 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายบา้นค าแฮด ต.กกแดง-บา้นหนองล าดวน   
ต.โชคชยั อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

492,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 119 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั 
สายบา้นค าแฮดน้อย  ต.กกแดง  
อ.นิคมค าสรอ้ย - บา้นร่มเกลา้ ต.ร่มเกลา้  
อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

492,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 120 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายบา้นหนิลาด ต.กกแดง - บา้นหนองแวงเหนือ  
ต.โชคชยั อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

492,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 121 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายทางบา้นหนองยาง  ต.ชะโนดน้อย -  
บา้นหนองบวั ต.หนองบวั อ.ดงหลวง  
จ.มุกดาหาร 

499,200 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 122 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายทางบา้นหนองยาง  ต.ชะโนดน้อย 
อ.ดงหลวง - บา้นนาเสอืหลาย ต.ค าป่าหลาย              
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

499,200 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 123 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายบา้นแกง้ ม.1 ต.บา้นแกง้ - บา้นนาโพธิ ์ 
ม.5 ต.โพธิไ์ทร  อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 493,000 บาท 

 124 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายบา้นนาม่วง ต.ดอนตาล - บา้นนาสะเมง็ 
ต.นาสะเมง็ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

499,200 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 125 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  
สายบา้นป่าพะยอม ม.3  ต.เหล่าหม ี- 
บา้นภูวง ม.5 ต.บา้นแกง้ อ.ดอนตาล  

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 494,500 บาท 
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จ.มุกดาหาร 
 126 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั  

สายบา้นหนองกะปาด  ต.ค าชะอ ีอ.ค าชะอ ี 
- บา้นหนองสงู ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู 
จ.มุกดาหาร 

492,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 127 โครงการเสรมิผวิถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตีสาย อบจ.มห.บา้นน ้าเทีย่ง  
ต.น ้าเทีย่ง - บา้นดอนป่าแคน ต.โพนงาม   
อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

498,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 128 โครงการเสรมิผวิทางแอสฟัลตค์อนกรตีสาย                    
บา้นบุ่งอุทยั - ชุมชนเขามโนรมย ์ต.นาสนีวน  
อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

1,471,900 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 1,040,000 บาท 

 129 โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน              
สายเหมอืงบ่า - อนุรกัษ์บ ารุง ต.ค าอาฮวน  
อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 130 ค่าจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งและค่าวสัดุน ้ามนั
เชือ้เพลงิส าหรบัใชป้ระกอบในการก่อสรา้ง
บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซ่อมแซมฝายชะลอ 
น ้า ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 
ด าเนินการเอง 

9,000,000 กองช่าง 
 

10,666,104.66  โอนเพิม่ 2,900,000 บาท 
 โอนลด 300,000 บาท 

 ยอดรวม 84,014,100  10,666,104.66      36,500,888 
 
 
 
 
 
 
 
 

        2. แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

1 โครงการขดุลอกร่องแคนชุมชนตาดแคน   
ต.มุกดดาหาร  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

499,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

2 โครงการขดุลอกล าหว้ยกอกพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นนายาง ม.5 ต.บา้นบาก  
อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

3 โครงการขดุลอกล าหว้ยกะลมึ(ตอนบน) 
พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นบาก  ม.2  
ต.บา้นบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

4 โครงการขดุลอกล าหว้ยกะลมึพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นหนองบอน ม.3 ต.บา้นบาก  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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5 โครงการขดุลอกล าหว้ยจงิหงิพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นบาก ม.1 ต.บา้นบาก  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

6 โครงการขดุลอกล าหว้ยเดอืนหา้พรอ้มก่อ 
สรา้งคนักัน้น ้าบา้นนาป่ง ม.5 ต.ป่าไร่  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

7 โครงการขดุลอกล าหว้ยตอกผึง้พรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นนาทาม  ม.8 ต.ป่าไร่  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

8 โครงการขดุลอกล าหว้ยตาดกกหวา้พรอ้ม
ก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นโนนสวาท ม.6 ต.ป่าไร่  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

9 โครงการขดุลอกล าหว้ยหมาใน(ตอนบน) 
พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นป่าชาด  ม.1  
ต.ป่าไร่  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

10 โครงการขดุลอกล าหว้ยหมาใน(ตอนล่าง) 
พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นป่าไร่  ม.2  
ต.ป่าไร่  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

11 โครงการขดุลอกล าหว้ยเฮีย้พรอ้มก่อสรา้งคนั 
กัน้น ้าบา้นนายาง ม.4 ต.บา้นบาก อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

12 โครงการขดุลอกหว้ยกอกพรอ้มก่อสรา้งคนั 
กัน้น ้าบา้นหว้ยกอก ม.4 ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

13 โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึ(ตอนล่าง) 
พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นบาก  ม.1  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

14 โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นตาลรุ่ง ม.7 ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

15 โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นนาม่วง ม.6 ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

16 โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นโนนศรทีอง ม.9 ต.ดอนตาล  

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 
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อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
17 โครงการขดุลอกหว้ยกะลมึพรอ้มก่อสรา้ง 

คนักัน้น ้าบา้นโพนสว่าง ม.5  ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

18 โครงการขดุลอกหว้ยเขางวั  บา้นดอนชาด  
ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

499,300 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

19 โครงการขดุลอกหว้ยคนัแทน้อยพรอ้ม 
ก่อสรา้งคนักัน้น ้าบา้นค าชะอ ีม.14  
ต.ค าชะอ ี อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

20 โครงการขดุลอกหว้ยค าหมากนัดบา้นนาซงิ  
ม.4 ต.เหล่าหม ี อ.ดอนตาล จ.มกุดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 496,000 บาท 

21 โครงการขดุลอกหว้ยค าหมากนัดบา้นนาซงิ  
ศรสีมบูรณ์  ม.10  ต.เหล่าหม ี อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -  กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 
 ผกูพนั 497,000 บาท 

22 โครงการขดุลอกหว้ยจนัแดงพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นดอนสวรรค ์ม.10 ต.ดงเยน็  
อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 23 โครงการขดุลอกหว้ยชะโนดบา้นดอนชาด  
ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 

362,900 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   24 โครงการขดุลอกหว้ยชา้งชนพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นป่าพะยอม ม.3 ต.เหล่าหม ี
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   25 โครงการขดุลอกหว้ยดนิดากพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นพงัคอง  ม.5 ต.บา้นโคก   
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   26 โครงการขดุลอกหว้ยนาสะนามพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นค าชะอ ี ม.14  ต.ค าชะอ ี  
อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   27 โครงการขดุลอกหว้ยนาหนิตัง้พรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นค านางโอก ม.5 ต.ร่มเกลา้  
อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   28 โครงการขดุลอกหว้ยบอนพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นนาค าน้อย ม.4 ต.บา้นแกง้  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

   29 โครงการขดุลอกหว้ยปุ่ งพรอ้มกอ่สรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นหว้ยล าโมง ม.3 ต.ค าบก อ.ค าชะอ ี
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

- 
 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 
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  30 โครงการขดุลอกหว้ยพงัคองพรอ้มก่อสรา้งคนั
กัน้ 
น ้าบา้นพงัคอง ม.10 ต.บา้นโคก อ.เมอืง   
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  31 โครงการขดุลอกหว้ยมะแฟนพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นโนนสมบูรณ์ ม.10  ต.ป่าไร่  
อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  32 โครงการขดุลอกหว้ยยงิฟานพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นหนองโจด  ต.บา้นโคก  อ.เมอืง   
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  33 โครงการขดุลอกหว้ยละกอกบา้นหนองยาง   
ต.ชะโนดน้อย  อ.ดงหลวง  จ.มกุดาหาร 

497,800 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  34 โครงการขดุลอกหว้ยหว้ยล าโมงพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นหว้ยล าโมง ม.3 ต.ค าบก อ.ค าชะอ ี  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  35 โครงการขดุลอกหว้ยใหม่ (ตอนบน)พรอ้มก่อ 
สรา้งคนักัน้น ้าบา้นนาอุดม ม.6 ต.นาอุดม   
อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  36 โครงการขดุลอกหว้ยใหม่ (ตอนล่าง)พรอ้มก่อ 
สรา้งคนักัน้น ้าบา้นนาอุดม ม.6 ต.นาอุดม   
อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  37 โครงการขดุลอกหว้ยอ่างกะยงัพรอ้มก่อสรา้ง 
คนักัน้น ้าบา้นค านางโอก ม.5 ต.ร่มเกลา้  
อ.นิคมค าสรอ้ย  จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  38 โครงการขดุลอกหว้ยเฮีย้พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้า 
บา้นตาลใหม่ ม.11  ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

  39 โครงการขดุลอกหว้ยเฮีย้พรอ้มก่อสรา้งคนักัน้น ้า 
บา้นโนนสทีอง ม.9  ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

500,000 กองช่าง -   สภามมีตไิม่เหน็ชอบการ 
ขออนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 ยอดรวม 19,359,000  - 993,000 

         จำกตำรำงพบว่ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มี
ทัง้หมด                          2 แผนงาน  คอื  
 1. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำมทีัง้หมด 130 โครงการ งบประมาณ 84,014,100 บาท (โอนเพิม่
งบประมาณ  2,900,000 บาท) รวมจ านวนทัง้สิน้ 86,914,100 บาท                                                      
          1.1 โครงการเบกิ – จ่าย จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,666,104.66 บาท  

    1.2 โครงการไม่ด าเนินการ จ านวน 65 โครงการ งบประมาณ  34,693,800 บาท 
    1.3 โครงการกนัเงนิจ่าย/ก่อหนี้ผกูพนั  จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ  36,500,888 บาท    
    2. แผนงำนกำรเกษตร มทีัง้หมด 39 โครงการ งบประมาณ 19,359,000 บาท 



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565               57 
 

    2.1 โครงการไม่ด าเนินการ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ  18,366,000 บาท 
    2.2 โครงการกนัเงนิจ่าย/ก่อหนี้ผกูพนั จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 993,000 บาท 
หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 
    2.8.4 ยุทธศำสตรท่ี์ 4 กำรพฒันำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจดักำร มีจ ำนวน 1 แผนงำน ดงัน้ี 
         1. แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 1 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัเกบ็รายได ้             
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

100,000 กองคลงั - ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ยอดรวม 100,000  -  

 จำกตำรำง พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการเมอืงและการบรหิารจดัการ  มทีัง้หมด 1 แผนงาน                  
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  100,000 บาท ไม่ไดด้ าเนินโครงการ 

    2.8.5 ยุทธศำสตรท่ี์ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน มี
จ ำนวน 3 แผนงำน ดงัน้ี 

         1. แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 1 โครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

100,000 ส านักปลดัฯ
(ฝ่ายป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

25,650 โอนลด 30,000 บาท 
คงเหลอื 44,350 บาท 

 ยอดรวม 100,000  25,650  

         2. แผนงำนกำรเกษตร 
   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

  2 โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลมิพระเกยีรต ิ
และการปลูกตน้ไมเ้พิม่พืน้ทีส่เีขยีวและ 
ป่าชุมชน 

150,000 กอง 
สาธารณสุข 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

  3 โครงการอบรมดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มการพฒันาแหล่งน ้า 

150,000 กอง 
สาธารณสุข 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

  4 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมา 
จากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยาม 
บรมราชกมุาร ีขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
มุกดาหาร 

200,000 กอง 
สาธารณสุข 

- ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ยอดรวม 500,000  -  
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         3. แผนงำนเคหะและชุมชน 
   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

  5 โครงการรวบรวมและก าจดัขยะอนัตรายใน 
เขตจงัหวดัมุกดาหาร 

400,000 กอง 
สาธารณสุข 

109,449.50  

  6 โครงการมุกดาหารบา้นสวยเมอืงสะอาดองคก์าร 
บรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

100,000 กอง 
สาธารณสุข 

- ด าเนินการแต่ไม่ไดเ้บกิจ่าย 

 ยอดรวม 500,000  109,449.50  

        จำกตำรำง พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื มทีัง้หมด 3 แผนงาน  จ านวน  6  โครงการ งบประมาณ  1,100,000 บาท ปรากฏผลดงันี้ 

 
 1. โครงการเบกิ-จ่าย จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  135,099.50  บาท  
   1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน เบกิ - จ่าย จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  25,650  บาท 

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน เบกิ - จ่าย จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  109,449.50 บาท 
 2. โครงการไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ  500,000  บาท 
 3. ด าเนินโครงการแต่ไม่ไดเ้บกิ-จ่าย จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  100,000  บาท 

หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 
 

    2.8.6 ยุทธศำสตรท่ี์ 6  กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ มีจ ำนวน 2 แผนงำน ดงัน้ี 
        1. แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 
   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 1 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาและส่งเสรมิการท่อง 
เทีย่ว 

300,000 ส านักปลดัฯ 1,190,300 โอนเพิม่ 950,000 บาท 

 2 ค่าใชจ้่ายในการจดัการแขง่ขนักฬีาใหก้บั 
เยาวชน/ประชาชน 

200,000 กอง
การศกึษา 

137,400  

 ยอดรวม 500,000  1,327,700  
 

         2. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
   ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 3 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมลานอเนกประสงค ์
คอนกรตีเสรมิเหลก็สนามกฬีากลางจงัหวดั
มุกดาหาร 

500,000 กอง
การศกึษา 

- สภามมีตไิม่เหน็ชอบการขอ
อนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 4 โครงการวางท่อ คสล. บรเิวณสนามกฬีา 
จงัหวดัมุกดาหาร 

430,000 กอง
การศกึษา 

- สภามมีตไิม่เหน็ชอบการขอ
อนุมตักินัเงนิรายจ่าย 

 ยอดรวม 930,000  -  
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 จำกตำรำง พบว่ายุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีทัง้หมด 2 แผนงาน                         
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,430,000 บาท โอนเพิม่งบประมาณ 950,000 บาท รวมทัง้สิ้น 2,380,000 บาท
ปรากฎผลดงันี้ 
 1. โครงการเบกิ - จ่าย จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  1,327,700 บาท  
   - แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ เบกิจ่าย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,327,700 บาท 
 2. โครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  930,000 บาท 
หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 ผลกำรเบิก-จ่ำยครภุณัฑจ์ำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2565 

       
       แผนงำน 
 
                        ครภุณัฑ ์            

ครภุณัฑ/์งบประมำณ 
      ตำมแผนด ำเนินงำน 
 

ครภุณัฑท่ี์เบิก-จ่ำย 
 
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ  

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
1. ครุภณัฑส์ านกังาน 
2. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
3. ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 
4. ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื 
    อเิลคทรอนิกส ์

 
18 
2 
1 
18 
 

 
242,900 

1,708,000 
8,500 
523,300 

 
18 
- 
1 
18 

 
214,130 

- 
8,500 

523,300 
 

 
 

 

รวม 39 2,482,700 37 745,930  

แผนงำนกำรศึกษำ 
1. ครุภณัฑส์ านกังาน 

 
1 

 
5,000 

 
1 

 
5,000 

 

รวม 1 5,000 1 5,000  

แผนงำนสำธำรณสุข 
1. ครุภณัฑส์ านกังาน 

 
5 
1 

 
35,100 
854,000 

 
5 
- 

 
35,080 

- 
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2. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
3. ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื 
    อเิลคทรอนิกส ์
4. ครุภณัฑก์ารเกษตร 

3 
 
2 

81,000 
 

84,000 

3 
 
2 

81,000 
 

77,000 

รวม 11 1,054,100 10 193,080  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
1. ครุภณัฑส์ านกังาน 
2. ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื 
    อเิลคทรอนิกส ์
3. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
4. ครุภณัฑก์่อสรา้ง 
5. ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 

 
1 
3 
 
4 
2 
1 

 
5,000 
102,900 

 
1,574,600 
235,000 
55,500 

 
1 
1 
 
- 
2 
- 

 
5,000 
88,000 

 
- 

230,500 
- 

 

รวม 11 1,973,000 4 323,500  

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบ
ภำยใน 
1. ครุภณัฑก์ารเกษตร 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
32,000 

 

รวม 1 35,000 1 32,000  

 
 
 
 
 
       
       แผนงำน 
 
                        ครภุณัฑ ์            

ครภุณัฑ/์งบประมำณ 
      ตำมแผนด ำเนินงำน 
 

ครภุณัฑท่ี์เบิก-จ่ำย 
 
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ  

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม
และนันทนำกำร 
1. ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

 

 
1 

 

 
67,900 

 

 
1 

 
 

67,890 

 

      

รวม 1 67,900 1 67,890  
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ยอดรวม 64 5,617,700 54 1,367,400  

 
   2.10 รำยละเอียดกำรเบิก-จ่ำยครภุณัฑ์จำกแผนกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ.2565 
        1. แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

1 ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 หลงั 

5,900 ส านักปลดัฯ 5,900  

2 ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุนมพีนักพงิ 
ปรบัระดบัได ้จ านวน 3 ตวั 

7,500 ส านักงาน
เลขานุการ 

7,500  

3   ค่าจดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารชนิดบานเลอืนกระจก 
  จ านวน 2 หลงั 

8,600 ส านักงาน
เลขานุการ 

8,600  

4   ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบ 2 บาน 
  จ านวน 2 หลงั 

11,800 ส านักงาน
เลขานุการ 

11,800  

5   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 4 ฟุต  
  พรอ้มกระจก จ านวน 1 หลงั    

5,500 ส านักงาน
เลขานุการ 

5,500  

6   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ ขนาด 5 ฟุต  
  พรอ้มกระจก จ านวน 1 ตวั 

7,500 ส านักงาน
เลขานุการ 

7,500  

7   ค่าจดัซื้อโต๊ะประชมุสภาขนาดไม่น้อยกว่า 
150X60x75 เซนตเิมตร จ านวน 3 ตวั 

12,900 ส านักงาน
เลขานุการ 

8,970 คงเหลอื 3,930 บาท 

8   ค่าจดัซื้อโต๊ะประชมุสภาขนาดไม่น้อยกว่า 
180X60x75 เซนตเิมตร จ านวน 12 ตวั 

63,600 ส านักงาน
เลขานุการ 

40,680 คงเหลอื 22,920 บาท 

9   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ
ปรบัระดบัได ้จ านวน 3 ตวั 

7,500 กองการ
เจา้หน้าที ่

7,500  

  10   ค่าจดัซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขา้เล่ม  
  จ านวน 1 เครื่อง 

19,900 กองการ
เจา้หน้าที ่

19,900  

11   ค่าจดัซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  
  จ านวน 1 เครื่อง 

29,900 กองการ
เจา้หน้าที ่

29,900  

12   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 4 ฟุต  
  พรอ้มกระจก จ านวน  3  ตวั 

16,500 กองการ
เจา้หน้าที ่

16,500  

 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

13   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 5 ฟุต  
  พรอ้มกระจก จ านวน 1 ตวั 

7,500 กองการ
เจา้หน้าที ่

7,500  

14   ค่าจดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารชนิดบานเลื่อน(บานทบึ) 
จ านวน 2 หลงั 

9,300 กองยุทธศาสตร์
ฯ 

7,980 คงเหลอื 1,320 บาท 
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15   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟุต              
พรอ้มกระจกจ านวน 2 ตวั 

11,000 กองยุทธศาสตร์
ฯ 

 11,000  

16   ค่าจดัซิ้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ 
  สงู ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ตวั 

7,500 กองคลงั 6,900 คงเหลอื 600 บาท 

17   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ  
  ปรบัระดบัได ้จ านวน 2 ตวั 

5,000 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

5,000  

18   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 4 ฟุต               
พรอ้มกระจก  จ านวน 1 ตวั 

5,500 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

5,500  

 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง     
19 ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  

แบบดบัเบิล้แคบ็ จ านวน 1 คนั 
854,000 ส านักงาน

เลขานุการ 
- กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้

ผกูพนั 850,000 บาท 
20 ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  

แบบดบัเบิล้แคบ็ จ านวน 1 คนั 
854,000 กองคลงั - กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้

ผกูพนั 850,000 บาท 
 ครภุณัฑง์ำนบ้ำนงำนครวั     
21   ค่าจดัซื้อตูเ้ยน็ จ านวน 1 ตู ้ 8,500 กองการ

เจา้หน้าที ่
8,500  

 ครภุณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเลคทรอนิกส ์     
22   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กส าหรบังาน

ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
44,000 ส านักงาน

เลขานุการ 
44,000  

23   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน
ประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 ส านักงาน
เลขานุการ 

44,000  

24   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์
หรอื LED ส ีจ านวน 1 เครื่อง 

15,000 ส านักงาน
เลขานุการ 

15,000  

25   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาว 
ด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง 

2,600 ส านักงาน
เลขานุการ 

2,600  

26   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์All In One  
  ส าหรบังานประมวลผล  จ านวน 4  เครื่อง 

92,000 กองการ
เจา้หน้าที ่

92,000  

27   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1  เครื่อง 

22,000 กองการ
เจา้หน้าที ่

22,000  

28   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์
หรอื LED ขาวด า จ านวน 4 เครือ่ง 

40,000 กองการ
เจา้หน้าที ่

40,000  

29   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน
ประมวลผลแบบที ่1  จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

44,000  

30   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กส าหรบังาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

22,000  

31   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 3  เครื่อง 

22,500 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

22,500  
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ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

32   ค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดด  800 VA 
จ านวน 3 เครื่อง 

7,500 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

7,500  

33   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังานส านัก 
  งาน  จ านวน 4  เครื่อง 

68,000 กองคลงั 68,000  

34   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 3 เครื่อง 

26,700 กองคลงั 26,700  

35   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์All In One .   
  ส าหรบังานประมวลผล  จ านวน 1  เครื่อง 

23,000 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

23,000  

36   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์
หรอื LED ส ีจ านวน  1 เครื่อง 

15,000 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

15,000  

37   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 2  เครื่อง 

15,000 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

15,000  

38   ค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 กองพสัดุและ
ทรพัยส์นิ 

5,000  

39   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์
หรอื LED ส ีจ านวน  1 เครื่อง 

15,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

15,000  

ยอดรวม 2,482,700  745,930  

 
     โครงกำรตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป จ ำนวน 5 รำยกำร งบประมำณ  338,900 บำท 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     
1   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็พรอ้มกระจก  

  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตวั 
11,000 กองการ

เจา้หน้าที ่
11,000  

2   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ  
  ปรบัระดบัได ้จ านวน 2 ตวั 

5,000 กองการ
เจา้หน้าที ่

5,000  

3   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ 
ปรบัระดบัได ้จ านวน 4 ตวั 

10,000 ส านักปลดัฯ 10,000  

4   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ ขนาด 4 ฟุต                   
พรอ้มกระจก 

22,000 ส านักปลดัฯ 22,000  

   5   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานท างานมพีนักสงู                       
มลีอ้เลื่อน สามารถปรบัระดบัสงู – ต ่า                        
และปรบัระดบัพงิหลงัได ้ จ านวน 2 ตวั 

16,000 ส านักปลดัฯ 16,000  

   6   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานไม ้ขนาดไม่น้อยกว่า 
160x80x77 ซม. จ านวน 2 ตวั 

17,000 ส านักปลดัฯ 17,000  

   7   ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบตดิผนัง (ระบบ  55,500 ส านักปลดัฯ 55,500  
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Inverter)ขนาด 12,000 บทียี ูจ านวน 3 เครื่อง 
   8   ค่าจดัซื้อเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนที ่                     

จ านวน 1 เครื่อง 
15,500 กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ 
15,500  

 
 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑค์อมพิวเตอรห์รืออิเลคทรอนิกส ์     
9   ค่าจดัซื้อและตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดพรอ้ม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
240,000 ส านักปลดัฯ 236,000  คงเหลอื 4,000 บาท 

10   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน
ประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 ส านักเลขาฯ 44,000  

11   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที ่2 จ านวน 2 เครื่อง 

30,000 ส านักเลขาฯ 30,000  

12   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง 

8,900 ส านักเลขาฯ 8,900  

13   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน
ประมวลผลแบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครือ่ง 

44,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

44,000  

14   ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็                    
จ านวน 1 เครื่อง 

20,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

20,000  

 ยอดรวม 538,900  534,900  

จำกตำรำงพบว่ำ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  มคีรุภณัฑท์ัง้หมด  39  รายการ งบประมาณ 2,482,700 บาท และตัง้
จ่ายรายการใหม่  จ านวน  14  รายการ งบประมาณ  538,900 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 

 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย  จ านวน  37  รายการ  งบประมาณ  745,930 บาท 
 2. ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ  1,700,000 บาท  
 3. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  14 รายการ  งบประมาณ  538,900  บาท เบิก-จ่าย จ านวน 14 รายการ 
งบประมาณ 534,900 บาท 
   

    2. แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

1 ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุนมพีนักพงิ 
ปรบัระดบัได ้จ านวน 2  ตวั 

5,000 กองการศกึษา 5,000  

  5,000  5,000  
 

      โครงกำรตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ในแผนงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 4 รำยกำร งบประมำณ  64,200  บำท 
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ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

2 ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 5 ฟุต พรอ้ม
กระจก จ านวน 1 ตวั 

7,500 กองการศกึษา 7,500  

3 ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานชนิดไม ้จ านวน 1 ชุด 15,900 กองการศกึษา 15,900  
4 ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน                    

มพีนักพงิสงู ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ตวั 
12,900 กองการศกึษา - กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้ 

ผกูพนั 12,900 บาท 
5 ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน                   

ระบบ Inverter (แบบตดิผนัก) จ านวน 1 ตวั 
27,900 กองการศกึษา 27,900   

  64,200  51,300  
 

       จำกตำรำงพบว่ำ  แผนงานการศกึษามคีรุภณัฑท์ัง้หมด  1  รายการ งบประมาณ 5,000 บาท และตัง้จ่ายรายการ
ใหม่  จ านวน  4  รายการ งบประมาณ  64,200 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน 1  รายการ  งบประมาณ  5,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  4 รายการ  งบประมาณ  64,200 บาท 
   2.1 ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย  จ านวน  3  รายการ  งบประมาณ  51,300 บาท 

   2.2 ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  12,900 บาท  
  

       3. แผนงำนสำธำรณสุข 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

1   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน มพีนักพงิ 
  ปรบัระดบัได ้จ านวน 2 ตวั 

5,000 กอง 
สาธารณสุข 

5,000  

2   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุน   
  มพีนักพงิสงู ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ตวั 

5,500 กอง 
สาธารณสุข 

5,500  

3   ค่าจดัซิ้อตูเ้หลก็เกบ็เอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก  จ านวน  2  หลงั 

8,600 กอง 
สาธารณสุข 

8,580 คงเหลอื  20 บาท 

4   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานชนิดไม ้จ านวน 1 ตวั 
 

8,500 กอง 
สาธารณสุข 

8,500  

5   ค่าจดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ขนาด 5 ฟุต  
  พรอ้มกระจก จ านวน 1 ตวั 

7,500 กอง 
สาธารณสุข 

7,500  

 ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง     

6 ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  
แบบดบัเบิล้แคบ็ จ านวน 1 คนั 

854,000 กองสาธารณสุข - กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้
ผกูพนั 850,000 บาท 

 ครภุณัฑค์อมพิวเตอรห์รือ
อิเลคทรอนิกส์ 

    

7   ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน    44,000 กอง 44,000  
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  ประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง สาธารณสุข 
8   ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กส าหรบังาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
22,000 กอง 

สาธารณสุข 
22,000  

9   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์ 
  แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์
  (Ink Tank Printer) จ านวน 2  เครื่อง 

15,000 กอง 
สาธารณสุข 

15,000  

 ครภุณัฑ์กำรเกษตร     

10   ค่าจดัซื้อเครื่องพ่นยาแบบใชแ้รงลมชนิด             
สะพายหลงั จ านวน 1 เครื่อง 

25,000 กอง 
สาธารณสุข 

24,200 คงเหลอื 800 บาท 

11   ค่าจดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควนั จ านวน 1 
เครื่อง 

59,000 กอง 
สาธารณสุข 

52,800 คงเหลอื 6,200 บาท 

 ยอดรวม 1,054,100   193,080  

 
 
 
 
 
 
        โครงกำรตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ในแผนงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 1 รำยกำร งบประมำณ 28,500 บำท 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑง์ำนบ้ำนงำนครวั     

1   ค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็  
  จ านวน 3 ตวั 

28,500 กอง 
สาธารณสุข 

28,500  

  28,500  28,500  

        จำกตำรำงพบว่ำ  แผนงานสาธารณสุขมคีรุภณัฑ์ทัง้หมด 11 รายการ งบประมาณ 1,054,000 บำท และตัง้
จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ งบประมาณ  28,500 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน 10 รายการ  งบประมาณ  193,080 บาท 
       - ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณกี่อหนี้ผกูพนั จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  850,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 รายการ  งบประมาณ  28,500 บาท เบกิ-จ่าย 28,500 บาท     

      4. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

1   ค่าจดัซื้อเกา้อีท้ างานแบบมลีอ้หมุนปรบัระดบั 
  ได ้จ านวน 2 ตวั 

5,000 
 

กองช่าง 5,000  
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 ครภุณัฑค์อมพิวเตอรห์รือ
อิเลคทรอนิกส์ 

    

2   ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรส์ าหรบังาน    
  ประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 4 เครื่อง 

88,000 กองช่าง 88,000  

3   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ(Inkjet    
  Printer) ส าหรบักระดาษ A3  
  จ านวน 1 เครื่อง 

6,300 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

4   ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้
ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 2 
เครื่อง 

8,600 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง     

5 ค่าจดัซื้อรถเทรลเลอรแ์บบลากจงูชนิด 8 ลอ้ 
จ านวน 1 คนั 

250,000 กองช่าง - กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้
ผกูพนั 220,000 บาท 

6 ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  
แบบธรรมดา  จ านวน 1 คนั 

575,000 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

7 ค่าจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  
แบบมชี่องว่างดา้นหลงัคนขบั (cab)  
จ านวน 1 คนั 

715,000 กองช่าง - กนัเงนิรายจ่ายกรณีก่อหนี้
ผกูพนั 710,000 บาท 

8   ค่าจดัซื้อหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั   
  จ านวน 2 หลงั 

34,600 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ครภุณัฑ์ก่อสร้ำง     

9   ค่าจดัซื้อเครื่องตดัคอนกรตี                      
จ านวน 1 เครื่อง 

35,000 กองช่าง 34,500 คงเหลอื 500 บาท 

10   ค่าจดัซื้อเครื่องตเีสน้จราจร  
  จ านวน 1 เครื่อง 

200,000 กองช่าง 196,000 คงเหลอื 4,000 บาท 

    
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทยุ     

11   ค่าจดัซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
  ขนาด 5 กโิลวตัต ์จ านวน 1 เครื่อง 

55,500 กองช่าง - ไม่ไดด้ าเนินการ 

 ยอดรวม 1,973,000   323,500  

        แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ ตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ 
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบ 
จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑส์ ำนักงำน     

   1    ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน                45,500 กองช่าง 45,500  
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   (แบบแขวน) พรอ้มตดิตัง้  
   ขนาด  36,000 บทียี ู จ านวน 3 เครื่อง 

  45,500  45,500  
 

      จำกตำรำงพบว่ำ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มคีรุภณัฑท์ัง้หมด 11 รายการ งบประมาณ 1,973,000 บาท              
ตัง้จ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 45,500 บาท ปรากฏผลดงันี้   
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน  4  รายการ  งบประมาณ  323,500 บาท 
 2. ครุภณัฑไ์ม่ด าเนินการ จ านวน  5  รายการ  งบประมาณ  680,000 บาท 
 3. ครุภณัฑก์นัเงนิจ่าย/ก่อหนี้  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ  930,000  บาท 
 4. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 รายการ  งบประมาณ  45,500 บาท เบกิ-จ่าย งบประมาณ 45,500 บาท  
 

    5. แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 1 รำยกำร งบประมำณ 854,000 บำท 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑก์ำรเกษตร     

1   ค่าจดัซื้อเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิขนาด 3 นิ้ว  
  จ านวน 1 เครื่อง 

35,000 ส านักปลดัฯ 32,000  คงเหลอื 3,000 บาท 

ยอดรวม 35,000  32,000  
    

    โครงกำรตัง้จ่ำยรำยกำรใหม่ในแผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 30,000 
บำท 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑก่์อสร้ำง     

1   ค่าจดัซื้อเครื่องอดัอากาศ (ปัม้ลม)  
  ขนาดไม่น้อยกว่า 92 ลติร จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 ส านักปลดัฯ 
(ฝ่ายป้องกนัฯ) 

29,800 คงเหลอื  200 บาท 

ยอดรวม 30,000  29,800  
 

        จำกตำรำงพบว่ำ แผนงานรกัษาความสงบภายในมีครุภัณฑ์ทัง้หมด 1 รายการ งบประมาณ 35,000 บาท              
ตัง้จ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏผล ดงันี้   
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  32,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  30,000  บาท เบกิ - จ่าย  29,800 บาท 

 
 

 

     6. แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร จ ำนวน 1 รำยกำร งบประมำณ 67,900 บำท 
 

ท่ี โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ 

จ่ำยจริง รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

 ครภุณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่     
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1   ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพ DSLR พรอ้มขาตัง้  
  จ านวน 1 กลอ้ง 

67,900 ส านักปลดัฯ 
(กจิการหอแกว้) 

 67,890  คงเหลอื 10 บาท 

ยอดรวม 67,900  67,890  

       จำกตำรำงพบว่ำ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการมคีรุภณัฑ์ทัง้หมด 1 รายการ  
งบประมาณ 67,900 บาท  เบิก - จ่าย งบประมาณ  67,890 บาท   
 

11. โครงกำรเงินอดุหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
        

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
งบประมำณ 

 
ด ำเนินกำร
เสรจ็แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยงัไม่ได้   
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ       
ท่ีได้รบั 

งบประมำณ   

เบิก-จ่ำย 

1. โครงการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ1-
0020   
บา้นพาลุกา  ต.ชะโนด – บา้นขามป้อม  ต.บางทราย
น้อย  
อ.หวา้นใหญ่  จ.มุกดาหาร  

✓   9,955,000 9,950,000 

2. โครงการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ1-
0031   
บา้นค าเชยีงสา  ต.นาอุดม  อ.นคิมค าสรอ้ย - บา้นนา
ทาม   
ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  

✓   9,962,000 9,950,000 

3. โครงการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ1-
0032   
บา้นนาหลวง  ต.กกแดง อ.นิคมค าสรอ้ย – บา้นโคกป่ง
เปือย  ต.นาโสก  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร 

✓   9,960,000 9,950,000 

4. โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิ                
คอน กรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling)                           
สาย มห.ถ1-0004  บา้นหว้ยทราย  ต.ค าชะอ ี–                      
บา้นหว้ยล าโมง  ต.ค าบก  อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร  

✓   3,865,000 3,860,000 

ยอดรวม - -  33,742,000 33,710,000 

        จำกตำรำงพบว่ำ โครงสรา้งพืน้ฐานโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปี พ.ศ.2565 องคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการจดัสรรจากส านกังบประมาณ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,742,000 บาท                     
เบกิ-จ่าย 33,710,000 บาท 
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กำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินอดุหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

โครงการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) บา้นค าเชยีงสา  ต.นา
อุดม – บา้นนาทาม ต.ป่าไร่  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร งบประมาณ  9,962,000 บาท เบกิจ่าย 9,950,000 บาท 
 

     
 

     

โครงการซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) บา้นหว้ยทราย  ต.ค าชะ
อ ี– บา้นหว้ยล าโมง  ต.ค าบก  อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร  งบประมาณ 3,865,000 บาท เบกิจ่าย  3,860,000 บาท 
              

.    
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2.12. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปี พ.ศ.2565 
     สรปุผลงำนแยกเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร ์ดงัน้ี 

- ยุทธศำสตรท่ี์ 1 กำรพฒันำและส่งเสริมคณุภำพชีวิต สงัคม กำรศึกษำ วฒันธรรม จำรีตประเพณี
และภมิูปัญญำท้องถ่ิน น ำเสนอจ ำนวน 2 โครงกำร ดงัน้ี 

1. ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด งบประมำณตัง้ไว้จ ำนวน 1,200,000 
บำท  

ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ยุทธศาสตรท์ี ่1 งานพฒันาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
สงัคม การศกึษา วฒันธรรม จารตีประเพณี  ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การพฒันาเมอืงและ
ชุมชนน่าอยู่อย่างยัง่ยนื และยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารที ่1 เสรมิสรา้งทอ้งถิน่
เมอืงน่าอยู่               จากการก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ  2,000,000 บาท 
และน าไปตัง้จ่ายในขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  1,200,000 บาท มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 -2565) ทุกประการ และช่วงการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
มุกดาหารไดโ้อนเพิม่งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท รวมเป็นงบประมาณถอืจ่ายทัง้สิน้ 1,300,000 บาท ซึง่มี
ความเหมาะสมกบัความเป็นจรงิในปัจจุบนัทุกประการ โดยน าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 

1.1 โครงกำรบูรณำกำรรณรงคป้์องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จงัหวดัมุกดำหำประจ ำปี 2565 ตัง้ไว้ 
384,750 บำท เบิกจ่ำย 372,750 บำท (โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
มุกดาหาร) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้3 วตัถุประสงค ์ดงันี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. เพือ่พฒันาศกัยภาพของเยาวชนสมาชกิชมรม To be Numer One ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารใหม้ี

ศกัยภาพมคีวามรูค้วามสามารถในทุกมติ ิเหน็คุณค่าในตนเอง ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ตระหนกัในความเป็น
หนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพตดิ เป็นคนด ีคนเก่ง เป็นหนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพตดิ 

2. เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหต้วัแทนเยาวชนจงัหวดัมุกดาหาร ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัในกจิกรรมต่างๆ และ
ไดร้บัรางวลั ในการเขา้ร่วมการแขง่ขนัระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระดบัประเทศ 

3. เพือ่สนบัสนุนการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be Numer One  ของจงัหวดั
มุกดาหาร                       



……………………………………………………………………………………………………………………………
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เป้ำหมำย  เยาวชน ครผููฝึ้กสอน ทีป่รกึษาชมรม To be Numer One หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระดบัจงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล ชุมชน ในจงัหวดัมุกดาหาร เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร เจา้หน้าทีส่าธารณสุข
จงัหวดัมุกดาหาร  
งบประมำณ  1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน  384,750  บาท  
                  2. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร 108,080 บาท  
ด ำเนินกำร/สถำนท่ี/ระยะเวลำด ำเนินกำร  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัมุกดาหาร โดยด าเนินการตามโครงการจ านวน 4 กจิกรรม ดงันี้ 
           กจิกรรมที ่1 อบรมพฒันาทกัษะดา้นการสรา้งภูมคิุม้กนัทางจติใจ ทกัษะดา้นการเตน้ ทกัษะการท างาน
เป็นทมีรวมทัง้ความฉลาดทางอารมณ์แก่เยาวชนโรงเรยีนมุกดาหารเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อการแขง่ขนั TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ฝึกอบรมแบบกลุ่ม ณ โรงเรยีน
มุกดาหารระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัที ่6-10 พฤศจกิายน 2564 

กจิกรรมที ่2 การแขง่ขนักจิกรรม To be Numer One Teen Dancercise ในระดบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ณ จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัมุกดาหารสง่เขา้ประกวด 2 ทมี ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวนัที ่12 - 15 พฤศจกิายน 2564 
           กจิกรรมที ่3 อบรมพฒันาทกัษะดา้นการสรา้งภูมคิุม้กนัทางจติใจ ทกัษะดา้นการเตน้ ทกัษะการท างาน
เป็นทมีรวมทัง้ความฉลาดทางอารมณ์แก่เยาวชนโรงเรยีนมุกดาหารเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อการแขง่ขนั TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในระดบัประเทศ ฝึกอบรมแบบกลุ่ม ณ โรงเรยีนมุกดาหารระยะเวลา
ด าเนินการ ระหว่างวนัที ่20 มกราคม - 3  กุมภาพนัธ ์2565 

กจิกรรมที ่4 การแขง่ขนั To be Numer One Teen Dancercise Thailand Championship 2022                  
ในระดบัประเทศ ณ  MMC HALL เดอะมอลลบ์างกะปิ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัที ่5-7 
กุมภาพนัธ ์2565                      
ผลเชิงปริมำณ  เยาวชน  สมาชกิชมรม To be Numer One บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง และหน่วยงานในระดบัจงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล ในเขตจงัหวดัมุกดาหาร ไดพ้ฒันาศกัยภาพความรู ้ความสามารถ และร่วมปลูกจติส านึก สรา้ง
กระแสนิยมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ี 
ผลเชิงคณุภำพ  การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน สมาชกิชมรม To be Numer One  ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารให้
มศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถในทุกมติ ิเหน็คุณค่าในตนเอง ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ตระหนกัในความเป็น
หนึ่ง 
โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ และตวัแทนเยาวชนจงัหวดัมุกดาหารไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รุ่น Teenage ในการ
แขง่ขนัระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่จงัหวดัมุกดาหาร 

รปูภำพกิจกรรม 
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  1.2  โครงกำรบูรณำกำรรณรงคป้์องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 องคก์ำร
บริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรบูรณำกำรร่วมกบัส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดัมุกดำหำร ตัง้ไว้ 785,600 
บำท เบิก-จ่ำย 785,600 บำท (โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
มุกดาหาร) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้3 วตัถุประสงค ์ดงันี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1. เพือ่สง่เสรมิการด าเนินงานจงัหวดั อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ไดเ้ป็นอ าเภอ/ชมรม
ดเีด่นระดบัประเทศ และจงัหวดั/ชมรมตน้แบบสามารถรกัษามาตรฐานต้นแบบระดบัประเทศ 
 2. เพือ่สง่เสรมิแกนน าและสมาชกิ TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัมุกดาหาร ไดใ้ชศ้กัยภาพ
แสดงความสามารถ ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ตระหนักในความเป็นหน่ึงโดยไม่พึง่พายาเสพตดิ เป็นคนด ีคน
เก่ง เป็นหน่ึงโดยไม่พึง่ยาเสพตดิ 
 3. เพือ่สรา้งและพฒันาแกนน า ขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ รณรงคแ์ละป้องกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
เป้ำหมำย  นกัเรยีน นกัศกึษา แกนน าชุมชน คร ูหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ชุมชน ใน
จงัหวดัมุกดาหาร    
งบประมำณ  1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน  785,600 บาท  
                  2. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  826,700 บาท         
ด ำเนินกำร/สถำนท่ี/ระยะเวลำด ำเนินกำร  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัมุกดาหาร โดยด าเนินการตามโครงการจ านวน 3 กจิกรรม ดงันี้ 

กจิกรรมที ่1 กจิกรรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดาหาร น าเสนอผลงานจงัหวดั ประจ าปี 2565 
ระดบัประเทศ ณ ศูนยก์ารประชุมอมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัที ่20 – 24 
ธนัวาคม 2564 เมษายน 2565  

กจิกรรมที ่2 กจิกรรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดาหาร น าเสนอผลงานจงัหวดั ประจ าปี 2565              
ในระดบัภาค  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคดิ จงัหวดัขอนแก่น ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัที ่10-11 
เมษายน 2565 งบประมาณ  361,200 บาท  
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กจิกรรมที ่3 กจิกรรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดาหาร น าเสนอผลงานจงัหวดั ประจ าปี 2565                  
ในระดบัประเทศ ณ ศูนยก์ารประชุมอมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวนัที ่28 – 31 
กรกฎาคม 2565  

ผลกำรประกวด จงัหวดั อ ำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือประจ ำปี 
2565                 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น รำชำออคิด จงัหวดัขอนแก่น ระหว่ำงวนัท่ี 10-11 เมษำยน 
2565 
1 

 

ท่ี จงัหวดั/อ ำเภอ/ชมรม ได้รบัคดัเลือกเป็นตวัแทนประเภท ระดบั 
1 จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดั TO BE NUMBER ONE ตน้แบบระดบัเงนิ 
2 บรษิทัสหเรอืง จ ากดั ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ 
รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็น
ตน้แบบเพชรปี 2 

3 โรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็น
ตน้แบบเงนิปี 2 

4 อ าเภอนิคมค าสรอ้ย อ าเภอ TO BE NUMBER ONE รกัษามาตรฐานเงนิปีที ่1 
5 อ าเภอค าชะอ ี อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ดเีด่น 
6 อ าเภอหนองสงู อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ดเีด่น 
7 ชุมชนบา้นหนองสระพงั ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

ภูมภิาค 
ดเีด่น 

8 บรษิทั แมค็โคร                      
สาขามุกดาหาร 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ 

ดเีด่น 

9 โรงเรยีนมุกดาหาร ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ดเีด่น 

10 ส านกังานคุมประพฤติ
จงัหวดัมุกดาหาร 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านกังาน
คุมประพฤต ิ

ดเีด่น 

 

ผลกำรประกวดน ำเสนอผลงำนประเภทจงัหวดั อ ำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชงิชนะเลศิ 
ระดบัประเทศ ปี 2565 ในวนัที ่28 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอมิแพค็ ฟอรัม่ เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีได้รบัรำงวลัระดบัดีเด่น ระดบัประเทศ 

1. ประเภท อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ไดแ้ก่ อ าเภอหนองสงู 
2. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บรษิทัแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขา

มุกดาหาร  
กลุ่มรกัษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ 
 1. ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดาหาร ตน้แบบระดบัเงนิ ระดบัประเทศ 
 2. อ าเภอนิคมค าสรอ้ย รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นตน้แบบเงนิปี 1 
 3. บรษิทั สหเรอืง จ ากดั รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นต้นแบบเพชรปี 2 
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4. โรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นตน้แบบเงนิปี 2 
คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบติังำน TO BE NUMBER ONE ท่ีได้รบัพระรำชทำนถ้วยรำงวลัเกียรติยศ 
ระดบัประเทศจำกทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันรำชกญัญำ สิริวฒันำพรรณวดี 

1. ประเภท นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั TO BE NUMBER ONE 
 - นายแพทยป์ระวติร  ศรบีุญรตัน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร 
2. ประเภท ผูน้ าชุมชน TO BE NUMBER ONE 
 - พ.ต.ท. จติต ์ศรโียหะ มุกดาธนพงศ ์นายกกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 
3. ประเภทผูบ้รหิาร อาจารยใ์นสถานศกึษา TO BE NUMBER ONE 

- นางประภาศร ี พรทอง ครูโรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร จงัหวดัมุกดาหาร 

รปูภำพกิจกรรม 

      

     

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรกัษ์ส่งเสริมและท ำนุบ ำรงุศำสนำ ศิลปะจำรีตประเพณี ภมิูปัญญำและ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ตัง้ไว้ 500,000 บำท  

ปรากฏในแผนงานศาสนาและนนัทนาการ ยุทธศาสตรท์ี ่1 งานพฒันาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ สงัคม 
การศกึษา วฒันธรรม จารตีประเพณี  ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การพฒันาเมอืงและชุมชนน่า
อยู่อย่างยัง่ยนื และยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารที ่1 เสรมิสรา้งทอ้งถิน่เมอืงน่า
อยู่ จากการก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ  3,000,000 บาท  และน าไปตัง้จ่ายใน
ขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  500,000 บาท มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561-
2565) ทุกประการและงบประมาณทีต่ัง้ในขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ.2565 มคีวามเหมาะสมกบัความเป็นจรงิใน
ปัจจุบนัไม่เกนิวงเงนิงบประมาณทีป่รากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565) โดยน าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 

2.1 โครงกำรแข่งขนัเรือยำวประเพณีอ ำเภอหว้ำนใหญ่ จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปี 2565           
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ชิงถ้วยประทำน จำกพระเจ้ำวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ งบประมำณตัง้ไว้ 
จ ำนวน 200,000 บำท เบิกจ่ำย 200,000 บำท (โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัเทศบาลต าบล
หวา้นใหญ่) 
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้8 วตัถุประสงค ์ดงันี้                     
   1. เพือ่สง่เสรมิฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี ภูมปัิญญาอนัดงีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่และถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงั 
 2. เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมกฬีาทางน ้าทีเ่ก่าแก่ของชาวลุ่มแม่น ้าโขง 
 3. เพือ่สรา้งเอกลกัษณ์วฒันธรรม อนุรกัษ์และสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดงีาม 
 4. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้านประเพณี
ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา 
 5. เพือ่ใหป้ระชาชนและเยาวชนหนัมาออกก าลงักายไม่ไปพึง่พายาเสพตดิ 
 6. เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและความสามคัค ีสมานฉนัทใ์นทอ้งถิน่ 
 7. เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ และเพือ่ใหเ้กดิการสรา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ 
เป้ำหมำย เดก็ เยาวชน และประชาชนต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ จงัหวดัมุกดาหาร และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ด ำเนินกำรโดย องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัเทศบาลต าบลหวา้นใหญ่ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  มถิุนายน 2565 – 30 กนัยายน 2565    
สถำนท่ีด ำเนินกำร  ณ บรเิวณท่าน ้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหว้านใหญ่  ต าบลหว้านใหญ่  อ าเภอ
หวา้นใหญ่  จงัหวดัมุกดาหาร พืน้ทีร่มิแม่น ้าโขงระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร วนัที ่17 – 18 กนัยายน 2565 
งบประมำณ   1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน  200,000 บาท  
                    2. เทศบาลต าบลหวา้นใหญ่ 500,000 บาท 
ผลเชิงปริมำณ  เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร และพื้นที่
ใกลเ้คยีง 
ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั 
ผลเชิงคณุภำพ  เกดิการอนุรกัษ์ สง่เสรมิประเพณีอนัดงีาม ใหค้งอยู่สบืไปและเป็นการเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประชาชนชาวไทยและประเทศเพือ่นบา้น ดา้นประเพณี  ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา เกดิความสมคัรสมาน
สามคัค ี          เกดิการท่องเทีย่วภายในทอ้งถิน่ เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วและชาวบา้นมรีายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลติผลทางการเกษตรและสนิคา้อื่น ๆ   

รปูภำพกิจกรรม 
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 2.2 โครงกำรประเพณีบุญบัง้ไฟ ประจ ำปี 2565 งบประมำณตัง้ไว้ จ ำนวน 98,000 บำท                
เบิกจ่ำย 98,000 บำท (โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอุดม)  
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้5 วตัถุประสงค ์ดงันี้                     
   1. เพือ่เป็นการอนุรกัษ์และส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี และภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ใหม้กีารปฏบิตัแิละสบืทอดกนั
ต่อไป 
 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เกิดความหวงแหน และตระหนักถึงความส าคญัของงานประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถิน่ 
 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคขีองคนในชุมชน 
 4. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัเกษตรกรในพืน้ที่ 
 5. เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัมุกดาหาร  
เป้ำหมำย ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร และพื้นทีใ่กลเ้คยีง จ านวน
ประมาณ 2,000 คน 
ด ำเนินกำรโดย องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอุดม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  วนัที ่ 28  พฤษภาคม  2565    
สถำนท่ีด ำเนินกำร  ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสรอ้ย  จงัหวดัมุกดาหาร 
งบประมำณ 1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารจ านวน 98,000 บาท  
                2. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอุดม 99,945 บาท  
ผลเชิงปริมำณ ตามโครงการไดก้ าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประมาณ 2,000 คน ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการใน
ครัง้นี้ มปีระชาชนทีม่าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ทัง้ประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และต าบลใกลเ้คยีง  
ผลเชิงคณุภำพ การจดักจิกรรมโครงการในครัง้นี้มปีระชาชน เยาวชน ในพืน้ทีไ่ดร้่วมกนัสบืสาน และอนุรกัษ์
ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่ เกดิความสมคัรสมานสามคัคกีนัในชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสรา้งความเป็น
เอกลกัษณ์และความภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน ก่อใหเ้กดิความรกัและหวงแหนในวฒันธรรม ประเพณีทีไ่ดส้บื
ทอดต่อๆ กนัมา ซึง่จะเป็นการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ 
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รปูภำพกรรม 

  
 
  
 
 
  
                                                      
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศำสตรท่ี์ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
น ำเสนอ 1 โครงกำร ดงัน้ี  

1. โครงกำรรวบรวมและก ำจดัขยะอนัตรำยชุมชนจงัหวดัมุกดำหำร องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบประมำณตัง้ไว้ 400,000 บำท เบิกจ่ำย 109,449.50 
บำท 

ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการอ นุ รักษ์ และฟ้ื นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ซึ่งมึความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพื่อเป็นหลกัฐานการพฒันาอย่างยัง่ยนื และยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารที ่4 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพของการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม จากการก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) งบประมาณ  500,000 บาท  และน าไปตัง้จ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน  400,000 บาท มคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทุก
ประการ และงบประมาณทีต่ัง้ในขอ้บญัญตังิบประมาณ               พ.ศ.2565 มคีวามเหมาะสมกบัความเป็นจรงิใน
ปัจจุบนัไม่เกนิวงเงนิงบประมาณทีป่รากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565)  
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้3 วตัถุประสงค ์ดงันี้ 
         1. เพือ่เป็นการป้องกนัการกระจายของมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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         2. เพื่อเป็นการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกในการรวบรวมขยะอนัตรายก่อนด าเนินการก าจดัอย่างถูก

วธิ ี ถูกหลกัวชิาการ 

         3. เพือ่เป็นการสนองนโยบายของรฐับาลในเรื่องการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน“จงัหวดัสะอาด”อย่างมี

ประสทิธภิาพ ถูกวธิ ี

เป้ำหมำย 1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร  2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร 

   3. หน่วยงานราชการ โรงเรยีน สถานศกึษา ภาคเอกชนทีร่่วมด าเนินการคดัแยกขยะอนัตราย 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

จ านวนองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในเขตจงัหวดั
มุกดาหารหรอื

หน่วยงานราชการ
อื่นๆทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม (แห่ง) 

ประเภทขยะอนัตราย 

รวม
น ้าหนกั 
(กก.) 

กลุ่มซาก
โทรศพัท์มอื
ถอืและ
แบตเตอรี่
มอืถอื 
(กก.) 

กลุ่มไฟ
ฉาย 
(กก.) 

กลุ่ม
หลอดไฟ 
(กก.) 

กลุ่ม
ภาชนะ
บรรจุ
สารเคม ี
(กก.) 

กลุ่มซาก
ผลติภณัฑ์
เครื่องใช ้
ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอ
นิกส ์
(กก.) 

กลุ่ม
อื่นๆ 
(ระบุ) 
(กก.) 

อปท.ในเขตจงัหวดั
มุกดาหาร จ านวน 
31 แห่ง 

6.3 331.6 2,564.2 235.3 124.6 207.78 3,469.78 

หน่วยงานราชการ 
- ทสจ.มุกดาหาร 

- - 4 1.8 30 - 35.8 

ยอดรวม 6.3 331.6 2,568.2 237.1 154.6 207.78 3,505.58 

หมำยเหตุ : องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารไดร้วบรวมขยะอนัตรายจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั
มุกดาหาร จ านวน 31 แห่ง หน่วยงานราชการจ านวน 1 แห่ง และน าส่งไปก าจดัตามหลกัวชิาการ เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 
2565 

ด ำเนินกำร ฝ่ายส่งเสรมิสิง่แวดล้อม กองสาธารณสุข องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ได้จดัท าโครงการ
รวบรวมและก าจดัขยะอนัตรายชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยได้แจ้งประชาสมัพนัธ์
รวบรวมขยะอนัตรายชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่จงัหวดัมุกดาหารน าขยะอนัตรายชุมชนส่ง
มอบให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารน าไปก าจดั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัมุกดาหารแจ้งประชาสมัพนัธ์ช่วงเวลากจิกรรมระหว่างวนัที่ 16-19 สงิหาคม 2565 ณ จุดรวบรวมขยะ
อนัตรายชัว่คราว                   ลานหน้าอาคารจงวุฒเิวศย์ สนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร อ าเภอเมอืง
มุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร และขยายเวลาเพิม่เตมิไปจนถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2565 มอีงค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เขา้ร่วมน าขยะอนัตรายชุมชนส่งมอบให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารน าไปก าจดั จ านวน ๓ 1 
แห่ง และมหีน่วยงานอื่นที่น าขยะอนัตรายมาส่งมอบ จ านวน 1 แห่ง รวบรวมขยะอนัตรายชุมชนได้จ านวน 
3,505.58 กโิลกรมั การก าจดั องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารได้ว่าจ้าง บรษิทั อโีค ซินเนอร์จ ีจ ากดัที่อยู่ 
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287/147 หมู่ 3 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 20230 เป็นผู้ขนส่งและน าไปก าจดัท าลายตามหลกั
วชิาการด้วยวธิฝัีงกลบอย่างปลอดภยัและก าจดัด้วยวธิกีารเผา  ที่โรงงาน TARF (Saraburi Plant) ที่อยู่ 83/1 
หมู่ 7 บ้านรงัแร้ง ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ี18110 ค่าจ้างก าจดัราคา ๑6,5๐๐ บาทต่อ
ตนั ค่าขนส่ง คนัรถละ 4๐,๐๐๐ บาทต่อเที่ยว เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว เป็นเงนิทัง้สิ้น 104 ,592.50 บาท 
(หนึ่งแสนสีพ่นัห้าร้อยเก้าสบิสองบาทห้าสบิสตางค์) (จ้างก าจดั 3.5 ตนั          ค่าขนส่ง ๑ เที่ยว) โดยได้มกีาร
น าส่งขยะอนัตรายไปก าจดัเมื่อวนัที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๖5 

งบประมำณ  จ านวน 500,000 บาท 
ผลเชิงปริมำณ ขยะอันตรายชุมชนในจงัหวดัมุกดาหารถูกรวบรวมและก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ จ านวน 
3,505.58 กโิลกรมั คดิเป็น รอ้ยละ 100 ของปรมิาณทีร่วบรวมได ้
ผลเชิงคุณภำพ : จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการป้องกนัการกระจายของมลพษิสู่สิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพขยะ
อนัตรายชุมชนไม่ปนเป้ือนกบัขยะทัว่ไป แต่ถูกรวบรวมและด าเนินการก าจดัอย่างถูกวธิ ีถูกหลกัวชิาการ ดว้ยวธิี
ฝังกลบอย่างปลอดภยัและก าจดัด้วยวธิกีารเผา ในโรงงานที่มปีระสทิธภิาพและควบคุมตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
และเป็นการสนองนโยบายของรฐับาลในเรื่องการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอาด” 
ปัญหำกำรด ำเนินกำร 

 1. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ -19) ท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง ไม่สามารถด าเนินการในบางกจิกรรมได ้เช่น การจดังานพธิเีปิดกจิกรรมรวบรวม การจดันิทรรศการ 

 2. จ านวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมยงัไม่ครบรอ้ยละ 100 

 3. สถานทีปั่จจุบนัเป็นจุดรวบรวมชัว่คราว ปัจจุบนัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารไม่มพีืน้ทีจ่ดัท าจุด
รวบรวมขยะอนัตรายชุมชน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

 1. เพิม่การวเิคราะหค์วามเสีย่ง เพิม่แผนรองรบัปัญหาทีไ่ม่คาดคดิเขา้ไปในแผนการด าเนินงาน 

 2. เพิม่การประชาสมัพนัธ์ การตดิตามแบบก าหนดเป้าหมาย เพิม่แรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนใหค้รบรอ้ยละ 100 
 3. เร่งจดัหาพืน้ทีจ่ดัท าจุดรวบรวมขยะอนัตรายชุมชน หากไม่มตีอ้งปรบัแผนการด าเนินงานโดยเร่งด่วน 

                   
 

           

- ยุทธศำสตรท่ี์ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ น ำเสนอ 2 โครงกำร ดงัน้ี 
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1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำให้กบัเยำวชน/ประชำชน งบประมำณตัง้ไว้ 200,000 บำท 
    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ

ท่องเทีย่วและกฬีา ซึ่งมคึวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 พฒันาการ่องเทีย่ว ตามวถิชีวีติลุ่มน ้าโขง และ
ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารที ่2 เสรมิสรา้งเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว จากการ
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่11)งบประมาณ 200,000 บาท และน าไปตัง้จ่าย
ในขอ้บญัญตังิบประมาณ            พ.ศ.2565 จ านวน 200,000บาท มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.
2561-2565)ทุกประการและงบประมาณที่ตัง้ในข้อบญัญัตงิบประมาณ พ.ศ.2565 มคีวามเหมาะสมกบัความเป็น
จรงิในปัจจุบนัไม่เกนิวงเงนิงบประมาณทีป่รากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565) น าเสนอ 1 โครงการดงันี้ 
          1.1 โครงกำรแข่งขนักีฬำชกักะเย่อรำยกำร Tug of War สมรภมิูคนพนัธุแ์กร่ง แห่งลุ่มน ้ำ
โขงมุกดำหำร 2565  งบประมำณตัง้ไว้จ ำนวน 200,000 บำท เบิกจ่ำย 98,800 บำท (โดยองคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัมุกดำหำรร่วมกบัสมำคมกีฬำแห่งจงัหวดัมุกดำหำร) 
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้5 วตัถุประสงค ์ดงันี้                     
   1. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนตระหนักถงึความส าคญัของการออกก าลงักาย โดยใชก้ฬีาเป็นสื่อ
ในการพฒันาร่างกายและจติใจ 
 2. เพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชนและประชาชนมีระเบียบวนิัย เคารพกติกา และเป็นผู้มีน ้าใจเป็น
นกักฬีา เกดิความรกัความสามคัคใีนหมู่คณะ 
 3. เพือ่สง่เสรมิสุขภาพอนามยัของเยาวชนและประชาชนใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ 
 4. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ห่างไกลยาเสพตดิ 
 5. เพือ่ใหไ้ดต้วัแทนนกักฬีาไปแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตแิละกฬีาแห่งชาติ  
เป้ำหมำย  เดก็ เยาวชน และประชาชนในจงัหวดัมุกดาหารและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ด ำเนินกำรโดย องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารร่วมกบัสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัมุกดาหาร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  ด าเนินงานในระหว่างวนัที ่9 – 10 กรกฎาคม 2565 
สถำนท่ีด ำเนินกำร  ณ โรงเรยีนเมอืงมุกวทิยาคม ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 
งบประมำณท่ีใช้  1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารจ านวน 98,800 บาท 
                      2. สมาคมกฬีาจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน  10,000 บาท   
                      3. งบประมาณแหล่งอื่นๆ จ านวน  132,000 บาท  
ผลเชิงปริมำณ ตามโครงการไดก้ าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการใน
ครัง้นี้ มนีักเรยีน และประชาชนทีม่าเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาชกักะเย่อ จ านวน 760 คน และประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่
และต าบลใกลเ้คยีงร่วมกจิกรรม และร่วมเชยีรก์ารแขง่ขนักฬีาชกักะเย่อ ประมาณ 300 คน  
ผลเชิงคุณภำพ สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัมุกดาหาร ได้ร่วมบูรณาการจดังานกับ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
มุกดาหาร            เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัมุกดาหาร ไดอ้อกก าลงักายดว้ย
การเล่นกฬีา ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะทางการกฬีา พฒันาสู่ความเป็นเลศิ และเพื่อใหใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ อกี
ทัง้เป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์อนัดใีนหมู่คณะ ก่อให้เกดิความรกั ความสามคัค ีมคีวามปรองดองสมานฉันท์ เอื้อ
อาทรต่อกนัอยู่ร่วมกนัอย่างไดอ้ย่างมคีวามสุข และไดต้วัแทนนกักฬีาทีจ่ะไปแขง่ขนัในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป     
      รปูภำพกิจกรรม   
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          2. โครงกำรกำรพฒันำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว งบประมำณตัง้ไว้ จ ำนวน 300,000 บำท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาดา้นการท่องเที่ยวและ

กีฬา ซึ่งมคึวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 พฒันาการท่องเที่ยว ตามวถิีชีวติลุ่มน ้าโขง และยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารที่ 2 เสรมิสรา้งเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว จากการก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่11) งบประมาณ 300,000 บาท และน าไปตัง้จ่ายในขอ้บญัญตัิ
งบประมาณ              พ.ศ.2565 จ านวน 300,000 บาท มคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) 
ทุกประการ และช่วงการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารไดโ้อนเพิม่งบประมาณ
จ านวน 950,000 บาท                       รวมเป็นงบประมาณถอืจ่ายทัง้สิ้น 1,250,000 บาท ซึ่งมคีวามเหมาะสมกบั
ความเป็นจรงิในปัจจุบนัทุกประการ                น าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 

 

        2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ปัน่เพื่อสุขภำพและกำรแข่งขนัจกัรยำนชิงแชมป์ประเทศ
ไทย                 ชิงถ้วยพระรำชทำนคิงสภ์มิูพล สนำมท่ี 1 ประจ ำปี 2565 เบิกจ่ำย  291,700 บำท  
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้3  วตัถุประสงค ์ดงันี้                       

1. เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วและกระตุน้และสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิของจงัหวดัมุกดาหารและ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วตามนโยบายของจงัหวดัมุกดาหารและจงัหวดัใกลเ้คยีง 

2. เพือ่ช่วยสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิารรวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วใหก้บั
ประชาชนและธุรกจิในพืน้ทีแ่ละน ารายไดเ้ขา้จงัหวดั 

3. เพือ่ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัมุกดาหารใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัง้ไทยและ 
ต่างประเทศ 
เป้ำหมำย  1. นกักฬีาแขง่ขนัจกัรยานเขา้ร่วมกจิกรรมทุกประเภท จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 
     2. นกัท่องเทีย่ว ผูต้ดิตามนกักฬีาเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัมุกดาหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 
ด ำเนินกำร  ประชุมหารอืแนวทางจดักจิกรรม จดัท าโครงการเพือ่เสนอขออนุมตั ิประชาสมัพนัธร์บัสมคัรเขา้ร่วม
แขง่ขนั แต่งตัง้คณะท างาน จดัเตรยีมสถานทีจ่ดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแขง่ขนัและด าเนินการจดัท ากจิกรรม
ตามโครงการ 
สถำนท่ี  ณ ศาลากลางจงัหวดัมุกดาหาร  สนามฟุตบอล เดอ-บุญ ฟิลด ์วดัรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ์จงัหวดั
มุกดาหาร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ระหว่างวนัที ่18-20 กุมภาพนัธ ์ 2565  
งบประมำณ จ านวน 291,700 บาท  
ผลเชิงปริมำณ  มนีกักฬีาแขง่ขนัจกัรยานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พรอ้มผูต้ดิตามเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดั
มุกดาหารมจี านวนไม่น้อยกว่า 500 คน  
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ผลเชิงคณุภำพ  จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัง้ไทย
และต่างประเทศมากยิง่ขึน้ เป็นการสง่เสรมิประชาชนและผูป้ระกอบการในจงัหวดัมุกดาหารมรีายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วและบรกิารรวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น  

รปูภำพกิจกรรม 
 

      
              
          2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว“เปิดเมืองมุกดำหำร” Mukkdahn Reopenning เบิกจ่ำย 205,800 บำท 
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่า ประเดน็ของวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้3  วตัถุประสงค ์ดงันี้                       

1. เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวดัมุกดาหารและสนบัสนุนนโยบายการท่องเทีย่วของ
รฐับาล 

2. เพือ่สง่เสรมิรายไดข้องประชาชนและธุรกจิในพืน้ทีแ่ละน ารายไดเ้ขา้พืน้ที่ 
3. เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการกระตุน้ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ19 ของจงัหวดัมุกดาหารใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื

ต่อไป 
เป้ำหมำย  มนีกัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วไดไ้ม่น้อยกว่า 1,000 คน 
ด ำเนินกำร  ฝ่ายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร  โดยน าเสนอโครงการและ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ประชุมคณะกรรมการด าด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
สถำนท่ี  จุดชมววิสะพานมติรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวนันะเขต) อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  วนัที ่18 พฤศจกิายน  2564  
งบประมำณ จ านวน  205,800 บาท  
ผลเชิงปริมำณ  จากสถานการณ์โควดิ 19 ไดค้ลีค่ลายลง รฐับาลจงึมนีโยบายการเปิดประเทศเพือ่แกไ้ขปัญหา
ดา้นเศรษฐกจิตกต ่า ตอ้งการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ กระตุ้นภาคธุรกจิรายย่อยใหม้สีภาพคล่องทางการเงนิมากขึน้ 
ดงันัน้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารจงึไดส้นบัสนุนนโยบาย ท าใหม้นีกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัจงัหวดัมุกดาหาร
และมาเทีย่วมากขึน้  เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิและประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
ผลเชิงคณุภำพ  จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วมาก
ยิง่ขึน้               เป็นการสง่เสรมิประชาชนและผูป้ระกอบการในจงัหวดัมุกดาหารมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ
บรกิารรวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้  

รปูภำพกิจกรรม 
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2.13 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรสำธำรณะท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรได้
ด ำเนินกำรจดัท ำเอง 
         คณะอนุกรรมการตรวจตดิตามและประเมนิผลไดต้รวจตดิตามโครงการพฒันา(โครงสรา้งพืน้ฐาน)โดยตดิตาม
ตามแผนการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปี พ.ศ.2565 
        โดยติดตำมและประเมินผล  

1. โครงการเกรดปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนลูกรงั 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและปรบัปรุงภูมทิศัน์สองขา้งทางและซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 
4. โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน ้า   
5. โครงการแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนดา้นทีอ่ยู่อาศยั 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. โครงกำรงำนเกรดปรบัปรงุซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรงั รบัผดิชอบโดยฝ่ายเครื่องจกัรกลกองช่าง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ตามแผนการปฏบิตังิานโครงการทัง้หมด  37  โครงการ ด าเนินการไดจ้ านวน  7  
โครงการ             คดิเป็นรอ้ยละ 18.92 ปรากฏผลดงันี้ 
ที ่ สายทาง   ระยะทาง

ด าเนินการ 
น ้ามนัเชือ้เพลงิ

(ลติร) 
ลกัษณะงานที่

ปฏบิตั ิ
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(กม.) 
1 โครงการเกรดปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนลูกรงัสาย

บา้นโนนสงัขศ์ร ีต าบลบา้นซ่ง  อ าเภอค าชะอ ีถงึ บา้น
แกง้นาบอน ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 

5.00 5,342 งานเกรดเกลีย่
ปรบัปรุงผวิ
จราจรพรอ้ม
บดอดัแน่น 2 โครงการเกรดปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนลูกรงั  

จ านวน 3 สายทาง  
2.1 สายทางบา้นนาซงิ ต าบลเหล่าหม ีอ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร ถงึบา้นโพนสวาง ต าบลดงเยน็               
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 
2.2 สายทางบา้นนาทาม ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล  
จงัหวดัมุกดาหาร ถงึ บา้นโพนสวาง ต าบลดงเยน็              
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 
2.3 สายบา้นนาทาม ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล             
จงัหวดัมุกดาหาร ถงึ บา้นค าเชยีงสา  ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 

 
 

0.80 
 
 

0.60 
 
 

3.80 

 
 
 
 
 

4,502 

3 โครงการเกรดปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนลูกรงัสาย
บา้นหว้ยล าโมง ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีถงึ สายบา้น
โคกป่งเปือย ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มุกดาหาร 

6.00 9,887 

4 โครงการเกรดปรบัปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนลูกรงั  
จ านวน 2 สายทาง 
2.1 สายทางบา้นหนองแอก ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอ
เมอืง ถงึ บา้นสามขา ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืง                  
จงัหวดัมุกดาหาร 
2.2 สายทางบา้นนาสองหอ้ง ต าบลค าป่าหลาย                
อ าเภอเมอืง ถงึ บา้นนามน ต าบลบางทรายน้อย                   
อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 

 
 

4.00 
 
 

4.00 

   
 
   
 
   5,486 

 

ลกัษณะโครงกำรงำนเกรดปรบัปรงุซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรงั 
 

1.สายบา้นโนนสงัขศ์ร ี ต.บา้นซ่ง  อ.ค าชะอ ี ถงึ  บา้นแก้งนาบอน  ต.นาโสก  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร ระยะทาง  5.000  กม.  
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2. สายบา้นหนองแอก ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง ถงึ สายบา้นสามขา ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง จ.มุกดาหาร                 
ระยะทาง 4.000 กม. 

 

      
 

3. สายบา้นนาสองหอ้ง ต.ค าป่าหลาย อ.มอืง ถงึ สายบา้นนามน ต.บางทรายน้อย อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร  
ระยะทาง 4.000 กม 
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2.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงและปรบัปรงุภมิูทศัน์สองข้ำงทำงและซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง 
รบัผดิชอบ โดยฝ่ายก่อสรา้ง ตามแผนปฏบิตังิานจ านวน 99 สายทาง ด าเนินการได ้จ านวน 17 สายทาง คดิเป็น
รอ้ยละ 17.17 ปรากฏผลดงันี้  

 งำนซ่อมแซมถนนลำดยำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ที ่ รหสัสายทาง สายทาง ระยะทาง 

(กม.) 
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

(ลติร) 
1 มห.ถ.1-0028 สายบา้นหวัขวั  ต.หนองเอีย่น - บา้นตูมหวาน                    

ต.โพนงาม อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 
4.500 D=5,818  

2 มห.ถ.1-0006 สายบา้นด่านยาว ต.นากอก - บา้นนาอุดม  ต.นา
อุดม                       อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มุกดาหาร 

0.460 D=3,974 

3 อบจ.มุกดาหาร สายบา้นค าแฮด – บา้นอุ่มไผ่ - บา้นนาโด่  ต.กกแดง
,           ต.นาโสก อ.นิคมค าสรอ้ย, อ.เมอืง  จ.
มุกดาหาร   

0.270 D=1,867, G = 60 

4 มห.ถ.1-3017 สายบา้นหนองแวง  ต.บา้นโคก - บา้นนาโด่  ต.นา
โสก   
อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

18.400 D=3,961 

5 มห.ถ.1-0005 
 

สายบา้นน ้าเทีย่ง  ต.น ้าเทีย่ง - บา้นดอนป่าแคน              
ต.โพนงาม  อ.ค าชะอ ีจ.มุกดาหาร 

10.100 
 

 D=4,126 
 G = 60 

6 มห.ถ.1-0028 
 

สายบา้นหวัขวั  ต.หนองเอีย่น - บ.ตูมหวาน  ต.โพน
งาม                    อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร 

6.667 

 

งำนซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง 2565 
 

ที ่ ชื่อสายทาง ระยะทาง
ด าเนินกา
ร 

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
(ลติร) 

1 สายทางบา้นหวัขวั - บา้นตูมหวาน อ าเภอค าชะอ ี จงัหวดัมุกดาหาร 4.500 D=9008,B=60 

2 สายทางบา้นแก่นเต่า ต าบลโพนทราย - บา้นดงยาง ต าบลกุดแข ้ อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัมุกดาหาร 

0.400 D=5,815,B=80 

3 สายทางบา้นเหล่าหม ีต าบลเหล่าหม ี- บา้นนาสะโน  ต าบลนาสะเมง็                   
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

0.280 
. 

D=6,560,B=80 

4 สายทางบา้นนาสะโน ต าบลนาสะเมง็ - บา้นโพนสว่าง ต าบลดอนตาล                
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

0.240 D=4,592,B=80 

5 สายทางบา้นหนองผอื-ชะโนด อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร   

6 สายทางบา้นหนองหล่ม ต าบลโพธิไ์ทร จงัหวดัมุกดาหาร   1.023 D=2,906 

7 สายทางบา้นดง ต าบลบา้นแก้ง-บา้นโคก ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอดอนตาล จงัหวดั   
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มุกดาหาร 
8 สายทางบา้นค าแฮด-บา้นอุ่มไผ่-บา้นนาโด่ ต าบลกกแดง, ต าบลนาโสก               

อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 
1.000 D=2,142 

9 สายทางบา้นค าแฮดน้อย  ต าบลกกแดง - บา้นหนองล าดวน ต าบลกกแดง             
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร 

0.513 D=3,522 

10 สายทางบา้นตาดแคน เขตเทศบาลเมอืง - บา้นหนองหอย  ต าบลบางทราย
ใหญ่  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 

0.300 D=5,210,B=80 

11 สายบา้นค าชะอ-ีบา้นหนองโอ ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมุกดาหาร              2.100 D=1,022 

 รวม 10.356  

ลกัษณะโครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง  

1. สายบา้นหวัขวั  ต.หนองเอีย่น - บา้นตูมหวาน ต.โพนงาม อ.ค าชะอ ี จ.มุกดาหาร ระยะทาง 4.500 กม. 
 

     
 

2. สายบา้นหนองแวง  ต.บา้นโคก - บา้นนาโด่  ต.นาโสก  อ.เมอืง จ.มุกดาหาร ระยะทาง 18.400 กม. 

     

ลกัษณะงำนโครงำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง 
 

สายทางบา้นแก่นเต่า ต าบลโพนทราย-บา้นดงยาง ต าบลกุดแข ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร ระยะทาง 0.400 
กม. 
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สายทางบา้นเหล่าหม ีต าบลเหล่าหม ี- บา้นนาสะโน  ต าบลนาสะเมง็  อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร                  
ระยะทาง 0.280 กม. 
 

      
 

สายทางบา้นค าแฮดน้อย  ต าบลกกแดง - บา้นหนองล าดวน ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร              
ระยะทาง 0.513 กม. 
 

     
 

สายบา้นค าชะอ-ีบา้นหนองโอ ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมุกดาหารระยะทาง  2.100 กม. 
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3. โครงกำรก่อสร้ำงและปรบัปรงุซ่อมแซมฝำยชะลอน ้ำเพื่อแก้ไขปัญหำภยัแล้ง อยู่ในความรบัผดิชอบของ
ฝ่ายส ารวจและออกแบบ ตามแผนการปฏบิตังิาน มโีครงการทัง้หมดจ านวน 8 แห่ง ด าเนินการจ านวน  2  แห่ง คดิ
เป็นรอ้ยละ 25 
 

ท่ี โครงกำร น ้ำมนั
เชื้อเพลิง 
(ลิตร) 

ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 

1 
 
 
 

ขนาดหลงัฝายกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
สงูไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในเขตพืน้ทีบ่า้นภู หมู่ที ่
2 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมุกดาหาร 
(วงัขมุขา้ว หว้ยกระเบยีน) 

5,526 
 
 

ก่อสรา้งถนนชัว่คราวเขา้โครงการรือ้
บรเิวณทีช่ ารุดพรอ้มปรบัพืน้ทีข่ดุลอก
หน้าดนิ งานบดอดัฐานราก ปรบัแต่ง
คนัฝายผกูเหลก็ ตัง้แบบเทคอนกรตี  
ถอดแบบบ่มคอนกรตี ขดุลอกหน้า
ฝาย             รือ้ท านบชัว่คราว 
 
 

2 ขนาดหลงัฝายกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 
สงูไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรในเขตพืน้ทีบ่า้นหว้ยล า
โมง หมู่ที ่3 ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดั
มุกดาหาร(หว้ยล าโมง) 

6,333 

 

 

ลกัษณะงำนโครงกำรก่อสร้ำงและปรบัปรงุซ่อมแซมฝำยชะลอน ้ำเพื่อแก้ไขปัญหำภยัแล้ง 

       3.1 ก่อสรา้งฝายในเขตพืน้ทีบ่า้นภู หมู่ที ่2 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอหนองสงู  จงัหวดัมุกดาหาร (วงัขุมขา้ว หว้ย
กระเบยีน) ขนาดหลงัฝายกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร  

 

      
  

      3.2 ก่อสรา้งฝายในเขตพืน้ทีบ่า้นหว้ยล าโมง หมู่ที ่3 ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวดัมุกดาหาร (หว้ยล า
โมง)              ขนาดหลงัฝายกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สงูไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   
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4. โครงกำรแก้ไขปัญหำสงัคมและควำมยำกจนด้ำนท่ีอยู่อำศยั รบัผิดชอบโดยฝ่ำยสำธำรณูปโภค กองช่ำง
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร ปรำกฏผลดงัน้ี  
  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารได้มโีครงการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัใหแ้ก่ราษฎร โดยมเีป้าหมาย
ก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัใหแ้ก่ราษฏรผูย้ากจนตามหลกัเกณฑผ์ูป้ระสบปัญหาดา้นทีอ่ยู่อาศยัและคุณภาพการ
ด ารงชวีติ                  จ านวน 4  หลงั ด าเนินการได ้จ านวน 2 หลงั และคดิเป็นรอ้ยละ 50 ปรากฏผลดงันี้ 

4.1 นางบุญเรยีง  หลุยจนัทกึ  อยู่บา้นเลขที ่117 หมู่ที ่2 บา้นเปียด ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง                
จงัหวดัมุกดาหาร งบประมาณ  120,000  บาท 

 

      
 

          
         4.2 นางสรนิดา  สุค าภา เลขที ่314 หมู่ที ่4 บา้นกา้นเหลอืงดง ต าบลหนองแคน  อ าเภอดงหลวง                 
จงัหวดัมุกดาหาร งบประมาณ  170,000  บาท 
 

     
 

2.14  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565               92 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารก าหนด
กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลดงันี้ 

14.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลาดงันี้ 
1. ระยะเวลาในการออกเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยู่ในช่วงเดอืนมถิุนายน - ตุลาคม พ.ศ.2564      
2. รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหแ์ละผลสรุปผลการตดิตามและประเมนิผลหลงัจากออกตรวจ            
    ตดิตามฯ ภายในเดอืนตุลาคม -  พฤศจกิายน 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้รหิาร 
  ทอ้งถิน่ ภายในก าหนดเวลา เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอ  สภาทอ้งถิน่ / คณะกรรมการ 
  พฒันาทอ้งถิน่ ภายในระยะเวลาทีร่ะเบยีบก าหนด   

14.2 ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (หรอืผลผลติ) ทีไ่ดก้ าหนดขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
จงัหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตรจ์งัหวดั และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ห่งชาติ  

14.3 ความเพยีงพอ (Adequacy)  ก าหนดทรพัยากรส าหรบัการด าเนินการตดิตามและประเมนิผล
ประกอบดว้ย คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพ 

14.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ/กจิกรรมทีก่ าหนดไว้
ตามแผน โดยมกีารตดิตามผล (Monitoring) ว่ามกีารน ามาปฏบิตัใินแผนการด าเนินงานไดก้ีก่จิกรรม/โครงการ  

14.5 ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมนิผลความสมัพนัธ์กนัระหว่างผลผลติ
หรือผลที่ได้รบัจรงิกับทรพัยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารซึ่ง
สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ ขนาด ความจุ พืน้ที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

14.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวดัได้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพหรอืวดัได้เฉพาะเชงิคุณภาพ ซึ่งวดัเป็น
ความพงึพอใจหรอืสิง่ทีป่ระชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นตน้ 
 

2.15 แนวทำงและวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ก าหนด

แนวทางและวธิกีารตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
                 15.1  แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั  3  ประการ คอื 
                            1)  ผูเ้ขา้ร่วมตดิตามและประเมนิผล 
         2)  เครื่องมอื 
                            3)  กรรมวธิหีรอืวธิกีารต่างๆ 
 

                 15.2  วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
       1) การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล การออกแบบเพื่อการตดิตามประเมนิผล

แผนพฒันามเีป้าหมายเพือ่มุ่งตอบปัญหาการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ย่างตรงประเดน็        
       2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากบนัทกึ หรอืจากทะเบยีนผูร้บัผดิชอบ

โครงการจดัท าไวแ้ลว้ หรอืขอ้มลูทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลตอ้งจดบนัทึก (record) สงัเกต (observe) 
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หรอืวดั (measurement)  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลจะตอ้งด าเนินการในพืน้ทีจ่ากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
เจา้หน้าที/่บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นขอ้มลูทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิพฤตกิรรม ความตอ้งการ ซึง่
ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและสามารถวดัได ้

2.16 ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
           คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารก าหนด
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
                16.1 การสมัภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสมัภาษณ์เดีย่ว หรอืกลุ่มกไ็ด ้การสมัภาษณ์เป็นการ
ยนืยนัว่าผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูไ้ดร้บัผลกระทบมคีวามเกี่ยวขอ้งและไดร้บัผลกระทบในระดบัใด องคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมุกดาหารไดด้ าเนินการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) คอื การพดูสนทนาอย่างไม่มี
พธิรีตีองไม่เคร่งครดัในขัน้ตอน 
      16.2 การสงัเกต (Observations) มกีารบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกตและก าหนดการ
ด าเนินการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (Non-participant observation) เป็นการสงัเกตบนัทกึลกัษณะทางกายภาพ 
โครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 
          16.3 การส ารวจ (Surveys) ในทีน่ี้หมายถงึ การส ารวจเพือ่ประเมนิความคดิเหน็ การรบัรู ้ทศันคต ิ 
ความพงึพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในจงัหวดัมุกดาหาร   
      16.4 เอกสาร (Documents) การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมคีวามจ าเป็นอย่าง
ยิง่จะตอ้งใชเ้อกสาร ซึง่เป็นเอกสารเกีย่วขอ้งกบัแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร  ปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืแนวทางการพฒันา  ตลอดจน
เป้าประสงคค์่าเป้าหมาย กลยุทธแ์ผนงาน ผลผลติหรอืโครงการ วสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
มุกดาหาร 

2.17 แบบส ำหรบักำรติดตำมและประเมินผล 
      1. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารไดก้ าหนดแบบ 
และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้ 
            แบบที ่1  การประเมนิการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัมุกดาหาร โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) และเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่11)           
และเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) เอกสารและรายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

        แบบที ่2  การประเมนิการด าเนินงานโครงการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร โดย
การเกบ็ 

รวบรวมขอ้มลูจากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารและรายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
        แบบที ่3  การประเมนิงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารประจ าปี  

พ.ศ.2565 โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการเบกิ-จ่าย จากกองคลงั  
                        แบบที ่4  การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร                      

โดยการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีท่ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารด าเนินโครงการ 
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      2. กำรใช้แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใของประชำชนในกำรให้บริกำรขององคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัมุกดำหำรและน ำข้อมูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์ สรปุผล โดยใชว้ธิกีารทางสถติพิืน้ฐาน การแจง
นบัค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การแสดงแผนภูมแิกนท ์(Gantt Chart) เป็นต้น  

ส าหรบัระดบัความพงึพอใจไดท้ าการหาค่าเฉลีย่คะแนนความพงึพอใจโดยก าหนดเกณฑค์วามคดิเหน็
พจิารณาค่าเฉลีย่แต่ละระดบัแบบองิเกณฑ(์Criterion Reference) ๕ ระดบั เกณฑม์าตราสว่นประมาณค่า(Rating 
Scale)              โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี้ 
  ค่าเฉลีย่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

  ค่าเฉลีย่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่ ๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง    
  ค่าเฉลีย่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย               
  ค่าเฉลีย่ ๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ส่วนท่ี 3 

ผลกำรวิเครำะหก์ำรติดตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) 
     1.1 สรปุคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร ์ผลการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
มุกดาหาร               
 ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน  2564  เป็นดงันี้ 

ล ำดบั ประเดน็กำรพิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนน
เตม็ 

1 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัมุกดาหาร 

20 20 100.00 

2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 20 18 90.00 

3 ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 60 59 98.33 
 3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (10) 10 16.67 
 3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต

จงัหวดั 
(10) 9 15.00 

 3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (10) 10 16.67 

 3.4 วสิยัทศัน์ (5) 5 8.33 

 3.5 กลยุทธ์ (5) 5 8.33 

 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (5) 5 8.33 

 3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (5) 5 8.33 

 3.8 แผนงาน (5) 5 8.33 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 5 8.33 

 รวมคะแนนทัง้ 3 ประเดน็ 100 97 97.00 
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1.2 ข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรคะแนนเตม็ 20 ไดค้ะแนน                 
20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานซึ่งเป็นขอ้มูลสภาพทัว่ไปขององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัมุกดาหารมขีอ้มูลที่ครอบคลุมทุกดา้น ได้แก่ ดา้นกายภาพ ด้านการเมอืง/การปกครอง ดา้นประชากร                   
ด้านสภาพทางสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ด้านศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนถงึการ
บรกิารพื้นฐานสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ทุกประการ 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ คะแนนเตม็ 20 ไดค้ะแนน 18 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90 
 ท่ีเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพรำะ มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่การวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งไดใ้ช ้                      
การวิเคราะห์ SWOT Analys/Demand (Demand Analysis)/Global Demand โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) ของปัจจัยภายใน และวิเคราะห์หาโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของปัจจัย
ภายนอก  พร้อมทัง้การวเคราะห์และพัฒนายุทธศาสตร์โดยใช้กรอบแนวคิด TOWS Matrix จึงสามารถวิเคราะห์
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญั ยุทธศาสตรเ์ชงิรุก (SO) ยุทธศาสตรเ์ชงิแกไ้ข (ST) ยุทธศาสตรเ์ชงิป้องกนั (WO) ยุทธศาสตรเ์ชงิ
รบั (WT) 

1.4 ยุทธศำสตร ์คะแนนเตม็ 60 ไดค้ะแนน 59 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.33 
 ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะดว้ยยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ทีม่คีวามเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จงัหวดั 
พร้อมทัง้วสิยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน และคว าม
เชื่อมโยงของ              ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม แต่ละหวัขอ้ประเดน็มเีนื้อหา ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย         ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561                 ทุกประการ 

1.5 รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตรข์ององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรในแต่ละประเดน็เป็น
ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 

1  
 

ข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัมุกดำหำรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 

20 20 100.00 
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(1) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ  เช่น  ทีต่ ัง้ของหมู่บา้น/
ชุมชน/ต าบล  ลกัษณะภูมปิระเทศ  ลกัษณะภูมอิากาศ  
ลกัษณะของดนิ  ลกัษณะของแหล่งน ้า  ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้
ฯลฯ ดา้นการเมอืง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การ
เลอืกตัง้ ฯลฯ  

3 3 15.00 
 

(2) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง  การเลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบั
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ  

2 2 10.00 

(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เช่น  การศกึษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพตดิ  การสงัคมสงเคราะห ์
ฯลฯ  

2 2 10.00 

(4) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรกิารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนสง่  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ  

2 2 10.00 

(5) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ  เช่น  การเกษตร  การ
ประมง  การปศุสตัว ์ การบรกิาร   การท่องเทีย่ว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย/์กลุ่มอาชพี  แรงงาน ฯลฯ   

2 2 10.00 

(6) ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม เช่น การนบั
ถอืศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  
ภาษาถิน่  สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 10.00 

(7) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น  น ้า  ป่าไม ้ ภูเขา  
คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

2 2 10.00 

 (8) การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่หรอืการใชข้อ้มลู จปฐ. 

2 2 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 

 (9) การประชุมประชาคมทอ้งถิน่  รปูแบบ  วธิกีาร  และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิน่  โดยใชก้ระบวนการร่วม
คดิ  ร่วมท า  ร่วมตดัสนิใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรบัประโยชน์   
ร่วมแกปั้ญหา  ปรกึษาหารอื  แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพือ่

3 3 15.00 
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           สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำนขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั     
มุกดาหารว่าจากการพิจารณาในแต่ละหัวข้อข้อมูลที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) มีความ
ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั   
 

  2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน
เตม็ 

2  
 

กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพประกอบด้วยข้อมูล
ดงัน้ี 
 

20 18 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้ง
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมุกดาหาร นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและThailand 4.0 

5 5 25.00 

(2) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ
บงัคบัใช ้ผลของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการ
พฒันาทอ้งถิน่                

3 1 5.00 

(3) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศกึษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลย ีจารตีประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็น
ตน้  

3 3 15.00 

 (4) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรอืนการ
สง่เสรมิอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นตน้  

3 3 15.00 

แกปั้ญหาส าหรบัการพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

รวม 20 20 100.00 
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(5) การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชาตติ่างๆ  
ทางภูมศิาสตร ์กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐท์ีม่ี
ผลต่อสิง่แวดลอ้มและการพฒันา 
 

3 3 15.00 

      
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน
เตม็ 

 
 
 
 
 
 

(6) ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ดว้ย
เทคนิคSWOTAnalysisทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
Strength (จุดแขง็) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity 
(โอกาส) และ Threat (อุปสรรค)  

3 3 15.00 

รวม 20 18 90.00 
 

        สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
มุกดาหาร ว่าจากการพจิารณาประเดน็การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ได้แก่ การวเิคราะห์ความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจงัหวดัมุกดาหารและยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัมุกดาหาร การวเิคราะห์ทางสงัคม การวเิคราะห์การใช้ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใช้ ผล
ของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์
สิง่แวดลอ้ม  การวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อนขององค์กรที่บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) การวเิคราะห์
แต่ละด้านครอบคลุมทุกประเด็น ตลอดจนการสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน การน าเสนอปัญหา แนว
ทางแกไ้ขปัญหาเป็นตน้  
 

3. ยุทธศำสตร ์
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนน
เตม็ 

3  ยุทธศำสตรป์ระกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 60 59 98.33 

3.1 ยุทธศำสตรข์อง
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม
ของทอ้งถิน่  ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนว
ทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงหลกั

10 10 16.67 
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ประชารฐั   
แผนยุทธศาสตร ์20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตแิละThailand 4.0 

3.2 ยุทธศำสตรข์อง
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จงัหวดั 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จงัหวดั และ
เชื่ อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

10 9 15.00 

3.3 ยุทธศำสตร์
จงัหวดั 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรพ์ฒันากลุ่มจงัหวดั 
ยุทธศาสตรพ์ฒันาภาคแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรฐับาล 
หลกัประชารฐั  แผนยุทธศาสตร ์20 ปี  และ
Thailand 4.0 

10 10 16.67 

 
 
 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนน
เตม็ 

3.4 วิสยัทศัน์ วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึ
อนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ
ศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่                  และสมัพนัธก์บัโครงการ
พฒันาทอ้งถิน่ 

5 5 8.33 

3.5 กลยุทธ์ 

แสดงใหเ้หน็ช่องทาง วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งท า
ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
จะน าไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์
นัน้  

5 5 8.33 

3.6 เป้ำประสงค์
ของแต่ละประเดน็
กลยุทธ์ 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ ์มคีวาม
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยุทธท์ีจ่ะเกดิขึ้นมุ่ง
หมายสิง่หนึ่งสิง่ใดทีช่ดัเจน 

5 5 8.33 
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3.7 จดุยืนทำง
ยุทธศำสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่  
เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ซึง่เกดิจากศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะ
น าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

5 5 8.33 

3.8 แผนงำน 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแนว
ทางการพฒันาทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั ค่า
เป้าหมาย           กลยุทธ ์จุดยนืทางยุทธศาสตรแ์ละ
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
ชดัเจน น าไปสูก่ารจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่ใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่   โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดงักล่าว  

5 5 8.33 

3.9 ควำมเช่ือมโยง
ของยุทธศำสตร์
ในภำพรวม 

ความเชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ที่
เกดิผลผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัและ
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5 5 8.33 

 รวม 60 59 98.33 

         สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของยุทธศำสตร ์ว่า ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารมี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ตัง้แต่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จงัหวดัมุกดาหาร ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรฐับาล หลกัประชารฐั พรอ้มทัง้
วสิยัทศัน์ที่แสดงถงึอนาคตที่องค์กรต้องการทีจ่ะใหเ้ป็น มแีผนงานจุดมุ่งหมาย เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ที่มคีวามชดัเจนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันาท้องถิน่ในแผนพฒันาท้องถิ่น มี
รายละเอยีดโครงการพฒันาทีแ่ยกเป็นยุทธศาสตร ์แยกเป็นแผนงานไดอ้ย่างชดัเจน 

2.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -
2565) 
         2.1 สรปุคะแนนกำรประเมินผลโครงกำร 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 
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1 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 10 100.00 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิง

ปริมำณ 
10 9 90.00 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิง
คณุภำพ 

10 9 90.00 

4 แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 10 10 100.00 
5 โครงกำรพฒันำ  ประกอบด้วย (60) 59 98.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 5 8.33 
   5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) 5 8.33 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสูก่าร
ตัง้งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

(5) 5 8.33 

   5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (5) 5 8.33 
   5.5  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมแห่งชาต ิ

(5) 5 8.33 

   5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 4 6.67 
   5.7 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั (5) 5 8.33 
   5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้
ประเทศชาตมิัน่คง  มัง่คัง่ ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชารฐั 

(5) 5 8.33 

   5.9 งบประมาณ  มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

(5) 5 8.33 

   5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ (5) 5 8.33 
   5.11 มกีารก าหนดตวัชีว้ดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

(5) 5 8.33 

   5.12 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (5) 5 8.33 

 รวมคะแนนทัง้ 5 ประเดน็ 100 97 97.00 

         จำกตำรำงสรปุผลคะแนน พบว่ำ ผลการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการพฒันาขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารแยกประเดน็การพจิารณาการใหค้ะแนนปรากฏผลดงันี้  
      1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา ผลคะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คดิเป็นรอ้ยละ 100  
       2. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ  ผลคะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10  
         คดิเป็นรอ้ยละ 90 
       3. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ ผลคะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10                              
           คดิเป็นรอ้ยละ 90 
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       4. การประเมนิผลแผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา ผลคะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10                             
           คดิเป็นรอ้ยละ 100 
       5. การประเมนิผลโครงการพฒันา ผลคะแนนทีไ่ด ้59 คะแนน จากคะแนนเตม็ 60 คดิเป็นรอ้ยละ 98.33 
 

        2.2 รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรในแต่ละประเดน็
เป็นดงัน้ี 
1. กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน
เตม็ 

1 
 
 

กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
เป็นการวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/ Global Demand 
และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อ
การพฒันา อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะหศ์กัยภาพ
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม) 

10 10 100.00 

 รวม 
 

10 10 100.00 

 

           สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของกำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ มกีารวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ตลอดจนการวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ การวเิคราะห์ข้อมูลด้านสงัคม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา สาระตลอดจนปัญหา 
อุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างครบถว้น สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
 

2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 
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2 
 
 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัใน
เชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมทีม่าการใชต้วัเลขต่างๆ เพือ่น ามาใชว้ดัผลใน
เชงิปรมิาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ 
กค็อืผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามทีต่ ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่
จ านวนทีด่ าเนินการจรงิตามทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่ สามารถอธบิายได้
ตามหลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการพฒันาทอ้งถิน่
ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้

10 9 90.00 

2.2 วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ(Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชงิปรมิาณ (Quantitative)  

   

 รวม 
 

10 9 90.00 
 

       สรปุควำมคิดเห็นในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ 
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวดัมุกดาหารได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ในแต่ละ
ยุทธศาสตรแ์ต่ละแผนงานซึ่งไดล้ าดบัจ านวนของโครงการ/กจิกรรม  ไดก้ าหนดเป้าหมายผลผลติของโครงการ ซึ่ง
สามารถวัดและค านวณได้ว่าได้ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้จ านวนเท่าไหร่ และจ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่ สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบโครงการทีไ่ดด้ าเนินการได้ 
 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ 

 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 

3 
 
 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัใน
เชิงคณุภำพ 
3.1 การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคุณภาพคอื
การน าเอาเทคนิคต่างๆมาใชเ้พือ่วดัว่าภารกจิ โครงการ 
กจิกรรมงานต่างๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความ
ตอ้งการของประชาชนหรอืไม่และความเป็นไปตามอ านาจ
หน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพงึพอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ 
ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง 
คงทน ถาวร สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่
เป็นไปตามหลกัประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการปฏบิตัิ
ราชการทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏบิตัิ

10 9 90.00 
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ราชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึ
สามารถเทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอืหน่วยงาน 

3.2 วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ(Impact)โครงการที่
ด าเนินการในเชงิคุณภาพ(Qualitative)  

   

 รวม 10 9 90.00 

          สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารไดจ้ดัหาเครื่องมอื เครื่องใช ้เครื่องจกัร พรอ้มทัง้อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยตี่างๆ
ทีท่นัสมยัมาใชใ้นองคก์รและใชบ้รกิารประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนในทุกดา้นมกีาร
ด าเนินการติดตามและประเมนิผลความพงึพอใจ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มตี่อการด าเนินงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารว่ามมีากน้อยเพยีงใด 

4. แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน
เตม็ 

4 
 
 

แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ    
1.วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆมคีวามสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในมติติ่างๆจน
น าไปสูก่ารจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT 
nalysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรอืหลกัการบูรณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั 

10 10 100.00 

2 วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆทีส่อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขปัญหาความยากจนหลกัประชารฐั 

   

 รวม 10 10 100.00 
                         

                   สรปุควำมคิดเหน็ในภำพรวมของแผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำพบว่ำ มกีารวเิคราะห์แผนงาน 
และงานทีเ่กดิจากการด าเนินงานดา้นต่างๆ การวเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ของหน่วยงาน มกีารด าเนินงานโครงการ
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โดยใช้หลกัการบูรณาการกบัหน่วยงานอื่น มกีารแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลกัประชารฐั และหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เช่น โครงการก่อสรา้งซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัประชาชนผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาส  เป็นตน้ 

5. โครงกำรพฒันำ  
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 

5 โครงกำรพฒันำ 60 59 98.33 

5.1 ความชดัเจน
ของชื่อโครงการ 
 

เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และด าเนินการเพือ่ใหก้ารพฒันาบรรลุ
ตามวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
ก าหนดไวช้ื่อโครงการมคีวามชดัเจนมุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไร
ในอนาคต 

5 5 8.33 

5.2 ก าหนด
วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบั
โครงการ 

มวีตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) 
โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั
ความเป็นมาของโครงการสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และเหตุผลวธิกีารด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคม์คีวามเป็นไปไดช้ดัเจนมลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) ความ
ชดัเจนน าไปสูก่าร
ตัง้งบประมาณได้
ถูกตอ้ง 

สภาพทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นทศิทางที่
ตอ้งไปใหถ้งึเป้าหมายตอ้งชดัเจนสามารถระบุ
จ านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคอือะไรมผีลผลติ
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพืน้ทีด่ าเนินงานและ
ระยะเวลาด าเนินงานอธบิายใหช้ดัเจนว่าครง
การนี้จะท าทีไ่หนเริม่ตน้ในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไรใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่มใหบ้อกชดัลงไปว่า
ใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลกัใครคอืกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 5 8.33 

5.4 โครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร ์20 

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) การ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั (3) การ
พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน (4) การสรา้ง

5 5 8.33 
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ปี โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทาง
สงัคม(5) การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (6) การปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัเพือ่ใหเ้กดิ
ความมัน่คงมัง่คัง่ยัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ 
คะแนน
เตม็ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) มคีวาม
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ

 

โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 โดย (1) ยดึหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) ยดึคนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา (3) ยดึวสิยัทศัน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลกัการน าไปสูก่าร
ปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงัใน 5 ปีทีต่่อ
ยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้
แนวทางการพฒันา (1) การยกระดบัศกัยภาพการ
แขง่ขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่
รายไดส้งู  (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั
และการปฏริปูระบบเพือ่สรา้งสงัคมสงูวยัอย่างมี
คุณภาพ                 (3) การลดความเหลื่อมล ้า
ทางสงัคม (4) การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาคและ
ความเป็นเมอืง (5) การสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(6) การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5 5 8.33 

5.6 โครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั 
Thailand 4.0 
 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่น
โครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ Value–Based Economy 
หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมท าน้อยได้
มากเช่น  (1) เปลีย่นจากการผลติสนิคา้โภคภณัฑ์
ไปสูส่นิคา้เชงินวตักรรม (2) เปลีย่นจากการ

5 4 6.67 
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ขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสูก่าร
ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติ
สนิคา้ไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากขึน้รวมถงึ
โครงการทีเ่ตมิเตม็ดว้ยวทิยาการความคดิ
สรา้งสรรคน์วตักรรมวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
การวจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชงิ
เปรยีบเทยีบเช่น ดา้นเกษตรเทคโนโลยชีวีภาพ
สาธารณสุข วฒันธรรมฯลฯ 

5.7 โครงการ
สอดคลอ้งกบั 
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้ง
ระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้เพือ่
ขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่เสมอืนหนึ่งการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดัซึง่ไม่สามารถแยกสว่น
ใดสว่นหน่ึงออกจากกนัไดน้อกจากนี้โครงการ
พฒันาทอ้งถิน่ตอ้งเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอื
เดนิทางไปดว้ยกนักบัยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีไ่ด้
ก าหนดขึน้ทีเ่ป็นปัจจุบนั 

5 5 8.33 

 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ 

คะแนน
เตม็ 

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรอืการเสรมิสรา้งให้
ประเทศชาตมิัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใต้
หลกัประชารฐั 

เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใตพ้ืน้ฐานความ
พอเพยีงทีป่ระชาชนด าเนินการเองหรอืร่วม
ด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็น
โครงการทีป่ระชาชนตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื
ซึง่มลีกัษณะทีจ่ะใหท้อ้งถิน่มคีวามมัน่คงมัง่คัง่
ยัง่ยนืเป็นทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5 5 8.33 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถงึหลกั
ส าคญั 5 ประการในการจดัท าโครงการไดแ้ก่ (1) 
ความประหยดั (Economy) (2) ความมี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) (3) ความมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล ้าในการพฒันา
ทอ้งถิน่น าไปสู่ความยุตธิรรม (Equity) (5) ความ

5 5 8.33 
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โปร่งใส (Transparency) 
5.10 มกีารประมาณ
การราคาถูกตอ้ง
ตามหลกัวธิกีาร 
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพือ่การพฒันาตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัโครงการถูกต้องตามหลกัวชิาการทาง
ช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถิน่มคีวาม
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิ
ประจกัษ์ 

5 5 8.33 

5.11 มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผล
ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

การก าหนดดชันีชีว้ดัผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ทีส่ามารถวดัได ้(measurable)            
ใชบ้อกประสทิธผิล (effectiveness) ใชบ้อก
ประสทิธภิาพ(efficiency) ไดเ้ช่นการก าหนดความ
พงึพอใจการก าหนดรอ้ยละการก าหนดอนัเกดิจาก
ผลของวตัถุประสงคท์ีเ่กดิทีส่ ิง่ทีไ่ดร้บั(การ
คาดการณ์คาดว่าจะไดร้บั) 

5 5 8.33 

5.12 ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์
 

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการด าเนินการ
ตามโครงการพฒันาซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไวก้ารไดผ้ลหรอืผลทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเท่ากบั
วตัถุประสงคห์รอืมากกว่าวตัถุประสงคซ์ึง่การเขยีน
วตัถุประสงคค์วรค านึงถงึ (1) มคีวามเป็นไปไดแ้ละ
มคีวามเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วดัและประเมนิผลระดบัของ
ความส าเรจ็ได ้(3) ระบุสิง่ทีต่อ้งการด าเนินงาน
อย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและ
สามารถปฏบิตัไิด ้(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิ (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 5 8.33 

 รวมคะแนน 60 59 98.33 

        สรปุควำมคิดเห็นในภำพรวมของโครงกำรพฒันำ พบว่ำ แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565/เพิม่เติม
(ฉบบัที่ 11) พ.ศ.2561-2565 จากจ านวนโครงการทัง้หมด 320 โครงการ (โครงการพฒันาเฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) ความชดัเจนของชื่อโครงการมคีวามชดัเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรใน
อนาคต วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการมหีลกัเกณฑแ์ละเหตุผล เป้าหมายผลผลติของ
โครงการมคีวามชดัเจนสามารถระบุจ านวน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลติ ระยะเวลาด าเนินงาน อธบิายไดว้่าโครงการท า
ที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร โครงการมคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั 
ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัมุกดาหารเป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อใหเ้กดิความ
ยัง่ยนืในพืน้ที ่
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
       3.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำน ้ำมนั/ก๊ำซประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการคา้น ้ามนั/ก๊าซ จ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ  

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 25 59.5 
หญงิ 17 40.5 
รวม 42 100 

2. อำยุ 
 

อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 30 ปี - - 
30 – 40 ปี 13 31.0 
41 – 50 ปี 7 16.7 
51 – 60 ปี 12 28.6 

มากกว่า 60 ปี 10 23.8 
รวม 42 100 

 

3. กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 1 2.4 

มธัยมศกึษาต้น/ปลาย 24 57.1 
ปวช./ปวส. 11 26.2 
ปรญิญาตร ี 5 11.9 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 2.4 
อื่นๆ - - 
รวม 42 100 
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ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำน ้ำมนั/ก๊ำซประจ ำปีงบประมำณ 2565  ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 
 

หวัข้อประเดน็  X  S.D. ระดบั 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เป็นมิตร มีรอยยิ้ม  

อธัยาศยัด)ี 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ 

ค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นอย่างดี 
3. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ประกอบการอย่างเต็มใจ 
4. วิธีการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน 

เขา้ใจง่าย และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
5. ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 
6. ถ้าเพ่ิมช่องทางการชำระค่าบริการการจัดเก็บภาษี เช่น ชำระทางธนาคาร 

ท่านมีความพึงพอใจเพียงใด  
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด                          

4.66 
 
4.45 
 
4.40 
4.59 
 
4.50 
4.26 
  
4.35 

.52 
 
.59 
 
.58 
.54 
 
.55 
.49 
  
.48 

มาก
ทีสุ่ด 
 
มาก 
 
มาก 
มาก
ทีสุ่ด 
 
มาก 
มาก 
 
มาก  

   ค่ำเฉล่ีย                                              4.17 .53 มำก 
 

จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (X = 
4.17, S.D = .53)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ(X = 4.66,S.D = .52) สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื ถ้าเพ่ิมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมที่พักใน
โรงแรม เช่น ชำระทางธนาคาร (X = 4.26 , S.D = .49)   

       3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมท่ีพกัในโรงแรมประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการโรงแรมจ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ  

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 17 40.5 
หญงิ 25 59.5 
รวม 42 100 

2. อำยุ 
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อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 30 ปี 17 40.5 
30 – 40 ปี 14 33.3 
41 – 50 ปี 4 9.5 
51 – 60 ปี 2 4.8 

มากกว่า 60 ปี 5 11.9 
รวม 42 100 

 
3. กำรศึกษำ 

กำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 2 4.8 

มธัยมศกึษาต้น/ปลาย 12 28.6 
ปวช./ปวส. 19 45.2 
ปรญิญาตร ี 9 21.4 

สงูกว่าปรญิญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 
รวม 42 100 

 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำน ้ำมนั/ก๊ำซประจ ำปีงบประมำณ 2565  ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 
 

หวัข้อประเดน็  X  S.D. ระดบั 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เป็นมิตร มีรอยยิ้ม  

อธัยาศยัด)ี 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ 

ค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นอย่างดี 
3. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ประกอบการอย่างเต็มใจ 
4. วิธีการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน 

เขา้ใจง่าย และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
5. ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 
6. ถ้าเพ่ิมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมที่พักในโรงแรม เช่น ชำระทาง

ธนาคาร ท่านมีความพึงพอใจเพียงใด  
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด                          

4.69 
 
4.50 
 
4.50 
4.66 
 
4.71 
4.52 
  
4.66 

.56 
 
.59 
 
.59 
.57 
 
.45 
.74 
  
.57 

มาก
ทีสุ่ด 
 
มาก 
 
มาก 
มาก
ทีสุ่ด 
 
มาก
ทีสุ่ด 
มาก
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ทีสุ่ด 
 
มาก
ทีสุ่ด  

   ค่ำเฉล่ีย                                              4.60 .58 มำก
ท่ีสุด 

 

จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด(
X =.60, S.D = .58)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ความเหมาะสมในการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที ่         (X = 4.71,S.D = .45) สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการและรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ประกอบการอย่างเต็มใจ (X = 4.50 , S.D = .59)   

ภำพโครงกำรกิจกรรมกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมท่ีพกัในโรงแรมและกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำ
น ้ำมนั/กำ๊ซ 

 

    
* แผนกำรด ำเนินงำน ด าเนินการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในช่วงระหว่างเดอืน ตุลาคม 2564- กนัยาย 
2565 
      3.3 ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรสนำมกีฬำกลำงจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูใ้ชบ้รกิารสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร 
จ านวน 197 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ  

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 153 77.7 
หญงิ 44 22.3 
รวม 197 100 

2. อำยุ 
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อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 25 12.7 
20 – 30 ปี 40 20.3 
21 – 30 ปี 18 9.1 
31 – 40 ปี 70 35.5 
51 – 60 ปี 42 21.3 

มากกว่า 60 ปี 2 1.0 
รวม 197 100 

. 
3. อำชีพ 

อำชีพ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
รบัราชการ 55 27.9 

เอกชน/รฐัวสิาหกจิ 42 21.3 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 10 5.1 

รบัจา้ง 45 22.8 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 45 22.8 

อื่นๆ - - 
รวม 197 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรสนำมกีฬำกลำงจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

หวัข้อประเดน็  X  S.D. ระดบั 
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1. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมโดยรอบของสนามกีฬา 
2. ความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณสนามกีฬา 
3. ความสะอาดของห้องน้ำในสนามกีฬา 
4. ความปลอดภัยในการใช้สนามกีฬา 
5. สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามกีฬา เช่น ที่จอดรถ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
6. ช่วงเวลาเปิด – ปิดของสนามกีฬามีความเหมาะสม(ช่วงเช้า 05.00 – 

09.00 น., ช่วงเย็น 15.00 – 20.00 น.) 
7. โดยภาพรวมแล้วท่านมีความประทับใจต่อการใช้บริการของสนามกีฬา

มากน้อยเพียงใด                          

3.79 
3.89 
3.74 
3.81 
3.98 
3.91 
  
3.70 

.80 

.84 

.84 

.90 

.90 

.91 
  
.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
  
มาก  

   ค่ำเฉล่ีย                                              3.97 .85 มำก 
 

จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (X = 3.97, S.D = .85)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื สิ่ง
อำนวยความสะดวกในสนามกีฬา เช่น ที่จอดรถ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(X = 3.98,S.D = .90)  สว่นความพงึพอใจน้อย
ท่ีสุดคอื               โดยภาพรวมแล้วท่านมีความประทับใจต่อการใช้บริการของสนามกีฬามากน้อยเพียงใด(X = 3.70 , 
S.D = .80)  
* แผนกำรด ำเนินงำน ด าเนินการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในช่วงระหว่างเดอืน ตุลาคม 2564 - กนัยาย 
2565 

       3.4 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวชมหอแก้วมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565                    
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วหอแกว้มุกดาหาร                     
จ านวน 160 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ  

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 70 43.8 
หญงิ 90 56.3 
รวม 160 100 

2. อำยุ 
 

อำยุ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 38 23.8 
20 – 30 ปี 30 18.8 
31 – 40 ปี 28 17.5 
41 – 50 ปี 26 16.3 
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51 – 60 ปี 28 17.5 
มากกว่า 60 ปี 10 6.3 

รวม 160 100 
 
 
 
3. กำรอำชีพ 

กำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
รบัราชการ 38 23.8 

เอกชน/รฐัวสิาหกจิ 22 13.8 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 26 16.3 

รบัจา้งทัว่ไป 14 8.8 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 50 31.3 

อื่นๆ 10 6.3 
รวม 160 100 

 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวชมหอแก้วมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 
 

หวัข้อประเดน็  X  S.D. ระดบั 
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก-รวดเร็ว 
3. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ 
4. มีเอกสาร แผ่นพับ แนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 
5. ความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องสุขา 
6. ความเพียงพอของห้องน้ำ-ห้องสุขา  
7. มีทีน่ั่งพักเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ 
8. ความสะอาด ความสวยงาม/สภาพภูมิทัศน์บริเวณภายนอก-ภายใน 

ของหอแก้วมุกดาหาร 
9. โดยภาพรวมแลว้ท่านมคีวามประทบัใจในการมาเทีย่วหอแกว้

มุกดาหาร 
มากน้อยเพยีงใด     

4.44 
4.48 
4.54 
4.31 
4.23 
4.16  
4.18 
4.45 
 
4.40 
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.69 

.88 
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.86  
1.00 
.72 
 
.73 

มาก 
มาก 
มาก
ทีสุ่ด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก  

   ค่ำเฉล่ีย                                              4.35 
 

.79 มำก 
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       จำกตำรำงพบว่ำ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (X = 
4.35, S.D = .79)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่และ
เต็มใจให้บริการ(X = 4.54,S.D = .69) สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื ความเพียงพอของห้องน้ำ-ห้องสุขา (X = 
4.16 , S.D = .86)   
* แผนกำรด ำเนินงำน ด าเนินการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในช่วงระหว่างเดอืน ตุลาคม 2564- กนัยาย 
2565 
 
 
 
 
 

 
4. กำรวิเครำะห์เชิงคณุภำพ 
       3.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำน ้ำมนั/ก๊ำซประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการคา้น ้ามนั/ก๊าซ จ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อำยุ 3. กำรศึกษำ  
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการการด าเนินการขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารอยู่ในระดบัมำก  

       3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมท่ีพกัในโรงแรมประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการโรงแรมจ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อำยุ 3. กำรศึกษำ 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการการด าเนินการขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด   

      3.3 ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรสนำมกีฬำกลำงจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูใ้ชบ้รกิารสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร
จ านวน 197 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อำยุ 3. กำรศึกษำ 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการการด าเนินการขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร อยู่ในระดบัมำก   
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       3.4 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวชมหอแก้วมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565                    
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูใ้ชบ้รกิารสนามกฬีากลางจงัหวดั
มุกดาหารจ านวน 160 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อำยุ 3. กำรศึกษำ 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ประชาชนและนกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการการ
ด าเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด  

* แผนกำรด ำเนินงำน ด าเนินการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจในช่วงระหว่างเดอืน ตุลาคม 2564-กนัยายน 
2565 
 

5. สรปุผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
    1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) 
        1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร ์ 
  - ขอ้มลูสภาพทัว่ไปขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร คะแนนเตม็ 20 คะแนน  
                       คะแนนทีไ่ด ้20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
  - การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ คะแนนเตม็ 20 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้18 คะแนน                 
                       คดิเป็นรอ้ยละ 90 
  - ยุทธศาสตร ์คะแนนเตม็ 60 คะแนน  คะแนนทีไ่ด ้59 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.33 
 
                                                                                           
 1.2 ข้อมูลสภำพทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร คะแนนเตม็ 20 ได ้20 คะแนน คดิ
เป็น รอ้ยละ 100      
                ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานซึง่เป็นขอ้มลูสภาพทัว่ไปขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารมขีอ้มลูทีค่รอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ  ดา้นการเมอืง/การปกครอง  ดา้น
ประชากร                  ดา้นสภาพทางสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนถงึการบรกิารพืน้ฐานสาธารณูปโภค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ทุก
ประการ 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ คะแนนเตม็ 20 ไดค้ะแนน 18 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90 
                ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ มกีารวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่การวเิคราะหก์รอบการจดัท า
ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้
ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analys/Demand (Demand Analysis)/Global Demand โดยการวเิคราะหจุ์ดแขง็ 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) ของปัจจยัภายใน และวเิคราะหห์าโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของ
ปัจจยัภายนอกพรอ้มทัง้การวเคราะหแ์ละพฒันายุทธศาสตรโ์ดยใชก้รอบแนวคดิ TOWS Matrix จงึสามารถวเิคราะห์
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ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญั ยุทธศาสตรเ์ชงิรุก (SO) ยุทธศาสตรเ์ชงิแกไ้ข (ST) ยุทธศาสตรเ์ชงิป้องกนั (WO)  ยุทธศาสตร์
เชงิรบั (WT) 

1.4 ยุทธศำสตร ์คะแนนเตม็ 60 ไดค้ะแนน 59 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.33. 
       ท่ีเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพรำะ ด้วยยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความ

เชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั และมคีวามเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จงัหวดั 
พร้อมทัง้วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร ์แผนงาน และความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม แต่ละหัวข้อประเด็นมีเนื้ อหา ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
3) พ.ศ.2561 ทุกประการ 

 2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) 
  2.1 สรปุคะแนนประเมินผลโครงกำร   
       - การสรุปสถานการณ์การพฒันา  คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
       - การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ คะแนนเตม็ 10 คะแนน                
                  คะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 90 
       - การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ คะแนนเตม็ 10 คะแนน                
                  คะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 90 
       - แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา คะแนนเตม็ 10 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 
100 
        - โครงการพฒันา คะแนนเตม็ 60 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้ 59  คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  98.33 
 2.2 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ ผลคะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คดิเป็นรอ้ยละ 100  
ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ มกีารวเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ตลอดจน
การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นเศรษฐกจิ การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสงัคม และการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมเนื้อหา สาระตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
อย่างครบถว้น สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
        2.3 กำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ ผลคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คิดเป็นร้อยละ 90 ท่ีเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพรำะ ว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมุกดาหารได้บรรจุโครงการใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ในแต่ละยุทธศาสตรแ์ต่ละแผนงานซึง่ไดล้ าดบัจ านวนของโครงการ/กจิกรรม  
ได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ซึ่งสามารถวดัและค านวณได้ว่าได้ด าเนินการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้
จ านวนเท่าไหร่ และจ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถวเิคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ
โครงการทีไ่ดด้ าเนินการได ้
        2.4 กำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ ผลคะแนนที่ได ้9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 
คดิเป็นรอ้ยละ90 เป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารได้จดัหาเครื่องมอื  เครื่องใช ้
เครื่องจักร พร้อมทัง้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กรและใช้บริการประชาชนให้มี
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ประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกด้านมกีารด าเนินการติดตามและประเมนิผลความพึงพอใจ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มตี่อการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารว่ามมีากน้อย
เพยีงใด 

2.5 โครงกำรพฒันำ ผลคะแนนที่ได้ 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คดิเป็นร้อยละ 98.33 เป็นเช่นนัน้
เหตุผลเพรำะ แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565/เพิ่มเติม(ฉบับที่ 11)พ.ศ.2561-2565 จากจ านวนโครงการ
ทัง้หมด 320 โครงการ(โครงการพฒันาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ความชดัเจนของชื่อโครงการมคีวาม
ชดัเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัความ
เป็นมาของโครงการมหีลกัเกณฑ์และเหตุผล เป้าหมายผลผลิตของโครงการมคีวามชดัเจนสามารถระบุจ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลติ ระยะเวลาด าเนินงาน อธบิายไดว้่าโครงการท าทีไ่หน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
โครงการมคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าต ิยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จงัหวดัมุกดาหารเป็นโครงการทีป่ระชาชนตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในพืน้ที ่
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ส่วนท่ี 4 
 สรปุผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548               
หมวด 6 และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0810.3/ว6086 ลงวนัที ่19 
สงิหาคม 2565 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตักิารใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อจดัท า
บรกิารสาธารณะหรอืกจิกรรมสาธารณะขอ้ 15.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมของ
ทุกปี โดยใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจ้ากการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อผู้บรหิารทอ้งถิน่ เมื่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดร้บัรายงานผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดท าเป็นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มุกดาหาร ได้ท าการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารประจ าปี พ.ศ.2565 เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมขีอ้สรุปดงันี้  
1.สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม(ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
มุกดาหารปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
     - ด้ำนงบประมำณ 

 รำยรบั  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารมรีายไดต้ามงบประมาณปี พ.ศ.2565 ดงันี้ 
 1.1  รายไดจ้ดัเกบ็เอง   จ านวน      15,259,939.25 บาท 
  1.2  รายไดท้ีร่ฐับาลจดัสรรให ้       จ านวน    215,381,850.39  บาท   

         1.3  รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้ปท.  จ านวน      60,099,100.00   บาท 
                                            รวมรายรบัทัง้สิน้ จ านวน    290,763,889.64    บาท  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัง้งบประมาณรายรบัไว้ จ านวน 275,000,000 บาท ซึ่งท าให้รายรบัมากกว่า       
ประมาณการไวจ้ านวน 15,763,889.64 บาท  

           - กำรตัง้ข้อบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2565 มยีอดรวมทัง้สิน้จ านวน 275,000,000 บาท 
โดยแยกค่าใชจ่้ายเป็น 4 ดา้น ดงันี้  

1. ค่าใชจ่้ายดา้นบรหิารงานทัว่ไป  มทีัง้หมด 1 แผนงาน งบประมาณ  95,408,620 บาท 
2. ค่าใชจ่้ายดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   มทีัง้หมด 6 แผนงาน งบประมาณ  19,932,390 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายดา้นเศรษฐกจิ                  มทีัง้หมด 2 แผนงาน งบประมาณ 135,809,620  บาท 
4. ค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินงานอื่น        มทีัง้หมด 1 แผนงาน งบประมาณ   23,849,370 บาท 
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         งบประมาณตามขอ้บญัญัตทิี่ตัง้ไว้จ านวน 275,000,000 บาท ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณได้มกีารโอนลด                  
โอนเพิม่จากงบประมาณทีต่ัง้ไวไ้ปสู่การด าเนินงานในดา้น/แผนงานต่างๆ เพื่อใหพ้อเพยีงต่อการเบกิจ่ายในแต่ละ
ดา้น/แผนงานกค็อืงบประมาณถอืจ่ายของแต่ละดา้น ดงันี้      

1. งบประมาณถอืจ่ายดา้นบรหิารงานทัว่ไป  งบประมาณ    94,875,921 บาท 
2. งบประมาณถอืจ่ายดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม งบประมาณ    20,431,890 บาท 
3. งบประมาณถอืจ่ายดา้นเศรษฐกจิ             งบประมาณ  135,509,620 บาท 

        4. งบประมาณถอืจ่ายดา้นการด าเนินงานอื่น     งบประมาณ    24,182,569 บาท 

         การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ตามด้าน/แผนงานทัง้สิ้นจ านวน 
170,445,744.52 บาท ดงันี้ 

1. การเบกิจ่ายดา้นบรหิารงานทัว่ไป           งบประมาณ   71,182,969.46 บาท 
2. การเบกิจ่ายดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม     งบประมาณ   13,759,913.52 บาท 

        3. การเบกิจ่ายดา้นเศรษฐกจิ                      งบประมาณ   65,099,899.69 บาท 
4. การเบกิจ่ายดา้นการด าเนินงานอื่น            งบประมาณ   20,402,961.85 บาท 

 1.1 ควำมส ำเรจ็กำรพฒันำตำมยุทธศำสตรก์ำรน ำโครงกำรจำกแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 11) และเปล่ียนแปลง(ฉบบัท่ี2) น ำไปปฏิบติัในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีพ.ศ.
2565และกำรเบิก-จ่ำย ตามยุทธศาสตร ์6  ยุทธศาสตร ์ดงันี้  
 ยุทธศำสตรท่ี์ 1  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน      36  โครงการ  งบประมาณ  19,120,000 
บาท 

                               น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน จ านวน      18  โครงการ   งบประมาณ   4,960,000  
บาทยุทธศำสตรท่ี์ 2  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน       1  โครงการ   งบประมาณ   1,000,000  
บาท 

                                     น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน  จ านวน       1  โครงการ   งบประมาณ      
200,000  บาท 
   ยุทธศำสตรท่ี์ 3  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน    259  โครงการ   งบประมาณ 330,519,300 
บาท 
                                     น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน  จ านวน    169  โครงการ   งบประมาณ 103,373,100 
บาท 
 ยุทธศำสตรท่ี์ 4  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน       2  โครงการ   งบประมาณ   
10,100,000 บาท 
                                     น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน  จ านวน       1  โครงการ   งบประมาณ        
100,000 บาท 
  ยุทธศำสตรท่ี์ 5  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน      17  โครงการ   งบประมาณ     7,600,000 
บาท 
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                                     น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน  จ านวน        6  โครงการ   งบประมาณ     1,100,000 
บาท 
  ยุทธศำสตรท่ี์ 6  โครงการจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ  จ านวน       5  โครงการ   งบประมาณ     
1,630,000 บาท 
                                      น าไปปฏบิตัใินแผนการด าเนินงาน จ านวน      4  โครงการ   งบประมาณ     
1,430,000 บาท 

        กำรเบิก-จ่ำย โครงกำรพฒันำจากแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสต์        
ซึง่มโีครงการทัง้สิน้ จ านวน 199 โครงการ งบประมาณ  111,163,100 บาท  เบกิจ่ายทัง้สิน้จ านวน 13 โครงการ
งบประมาณ 14,474,318.04 โครงการ ปรากฏผลดงันี้ 

             ยุทธศำสตรท่ี์ 1 การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพ สงัคม การศกึษา วฒันธรรมจารตีประเพณี และภูมปัิญญา
ท้องถิน่ มทีัง้หมด 6 แผนงาน จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,960,000 บาท(โอนเพิม่งบประมาณ 100,000 
บาท) รวมทัง้สิน้ 5,060,000 บาท ปรากฏผลดงันี้ 

  1. โครงการเบกิ - จ่าย จ านวน  8  โครงการ งบประมาณ  2,345,413.88 บาท  
      1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน เบกิ-จ่าย  1 โครงการ งบประมาณ 158,283.40 บาท 
   1.2 แผนงานการศกึษา เบกิ-จ่าย  2 โครงการ งบประมาณ 525,935.48 บาท 
      1.3 แผนงานสาธารณสุข เบกิ-จ่าย 2 โครงการ งบประมาณ 59,270 บาท 
   1.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์เบกิ-จ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 52,950 บาท 
   1.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน เบกิ-จ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 1,242,175 บาท 
   1.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ เบิกจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 306,800 
บาท 

   2. ไม่ไดด้ าเนินโครงการ จ านวน  9  โครงการ งบประมาณ 1,730,000  บาท 
   3. ด าเนินการโครงการแต่ไม่ไดเ้บกิจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 
หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 
  

   ยุทธศำสตรท่ี์ 2  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจดัการด้านอาหารปลอดภยั มทีัง้หมด  
1 แผนงาน จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  200,000  บาท ไม่ไดด้ าเนินการโครงการและระหว่างปีงบประมาณได้มี
การโอนลดงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ    มทีัง้หมด 2 แผนงาน 
ไดแ้ก่ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  มทีัง้หมด  130  โครงการ  งบประมาณ  84,014,100  บาท  (โอนเพิม่
งบประมาณ  2,900,000 บาท)  รวมจ านวนทัง้สิน้  86,914,100 บาท                                                      
          1.1 โครงการเบกิ – จ่าย จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,666,104.66 บาท  

    1.2 โครงการไม่ด าเนินการ จ านวน 65 โครงการ งบประมาณ  34,693,800 บาท 
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    1.3 โครงการกนัเงนิจ่าย/ก่อหนี้ผกูพนั  จ านวน 64 โครงการ งบประมาณ  36,500,888 บาท    
    2. แผนงานการเกษตร มทีัง้หมด 39 โครงการ งบประมาณ 19,359,000 บาท 
    2.1 โครงการไม่ด าเนินการ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ  18,366,000 บาท 
    2.2 โครงการกนัเงนิจ่าย/ก่อหนี้ผกูพนั จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 993,000 บาท 

  หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมีการโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละแผนงาน
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม     

 ยุทธศำสตรท่ี์ 4 การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ มทีัง้หมด 1 แผนงาน จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ  100,000 บาท ไม่ไดด้ าเนินโครงการ     

 ยุทธศำสตรท่ี์ 5 การพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื มทีัง้หมด          
3 แผนงาน จ านวน  6  โครงการ งบประมาณ  1,100,000 บาท ปรากฏผลดงันี้ 

 1. โครงการเบกิ-จ่าย จ านวน  2 โครงการ งบประมาณ  135,099.50  บาท  
   1.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน เบกิ - จ่าย จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  25,650  บาท 

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน เบกิ - จ่าย จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ  109,449.50 บาท 
 2. โครงการไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ  500,000  บาท 
 3. ด าเนินโครงการแต่ไม่ไดเ้บกิ-จ่าย จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  100,000  บาท 

หมำยเหตุ : ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 

 ยุทธศำสตร์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีทัง้หมด 2 แผนงาน จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 1,430,000 บาท โอนเพิม่งบประมาณ 950,000 บาท รวมทัง้สิน้ 2,380,000 บาทปรากฎผลดงันี้ 
 1. โครงการเบกิ - จ่าย จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  1,327,700 บาท  
   - แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ เบกิจ่าย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,327,700 บาท 
 2. โครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  930,000 บาท 
หมำยเหตุ :  ในระหว่างปีงบประมาณมกีารโอนลด - โอนเพิม่งบประมาณเพือ่การใชจ่้ายเพยีงพอในแต่ละแผนงาน                       
งบประมาณคงเหลอืและโครงการทีไ่ม่ไดด้ าเนินการงบประมาณจะตกเป็นเงนิสะสม 

     - กำรเบิก-จ่ำยครภุณัฑจ์ำกแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2565  
            การเบกิ-จ่ายครุภณัฑต์ามแผนการด าเนินงานประจ าปีพ.ศ.2565 ม ี6 แผนงาน มคีรุภณัฑจ์ านวน 64 รายการ  
งบประมาณ  5,617,700 บาท และครุภณัฑต์ัง้จ่ายรายการใหม่ จ านวน 21 รายการ  งบประมาณ  707,100 บาท  
ปรากฏผลดงันี้ 

  1. แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป  มคีรุภณัฑ์ทัง้หมด  39  รายการ งบประมาณ 2,482,700 บาท และตัง้จ่าย
รายการใหม่  จ านวน  14  รายการ งบประมาณ  538,900 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย  จ านวน  37  รายการ  งบประมาณ  745,930. บาท 
 2. ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ  1,700,000 บาท  
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 3. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  14 รายการ  งบประมาณ  538,900  บาท เบิก-จ่าย จ านวน 14 รายการ 
งบประมาณ 534,900 บาท 

 2. แผนงำนกำรศึกษำ มีครุภัณฑ์ทัง้หมด 1 รายการ งบประมาณ 5,000 บาท และตัง้จ่ายรายการใหม่                    
จ านวน  4  รายการ งบประมาณ  64,200 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 

 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน 1  รายการ  งบประมาณ  5,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  4 รายการ  งบประมาณ  64,200 บาท 
   2.1 ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย  จ านวน  3  รายการ  งบประมาณ  51,300 บาท 

   2.2 ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณีก่อหนี้ผกูพนั จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  12,900 บาท  

 3. แผนงำนสำธำรณสุข มคีรุภณัฑท์ัง้หมด 11 รายการ งบประมาณ 1,054,000 บำท และตัง้จ่ายรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ งบประมาณ  28,500 บาท  ปรากฎผลดงันี้ 
 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน 10 รายการ  งบประมาณ  193,080 บาท 
       - ครุภณัฑก์นัเงนิจ่ายกรณกี่อหนี้ผกูพนั จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  850,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 รายการ  งบประมาณ  28,500 บาท เบกิ-จ่าย 28,500 บาท     

         4. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ มคีรุภณัฑ์ทัง้หมด 11 รายการ งบประมาณ 1,973,000 บาท ตัง้จ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 45,500 บาท ปรากฏผลดงันี้   

 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน  4  รายการ  งบประมาณ  323,500 บาท 
 2. ครุภณัฑไ์ม่ด าเนินการ จ านวน  5  รายการ  งบประมาณ  680,000 บาท 
 3. ครุภณัฑก์นัเงนิจ่าย/ก่อหนี้  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ  930,000  บาท 
 4. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 รายการ  งบประมาณ  45,500 บาท เบกิ-จ่าย งบประมาณ 45,500 บาท  

       5. แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน มคีรุภณัฑม์คีรุภณัฑท์ัง้หมด 1 รายการ งบประมาณ 35,000 บาท ตัง้จ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏผล ดงันี้   

 1. ครุภณัฑเ์บกิ - จ่าย จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  32,000 บาท 
 2. ตัง้จ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  งบประมาณ  30,000  บาท เบกิ - จ่าย  29,800 บาท 

      6. แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร มคีรุภณัฑท์ัง้หมด 1 รายการ งบประมาณ 67,900 
บาท  เบิก - จ่าย งบประมาณ  67,890 บาท 

 - โครงกำรเงินอดุหนุนเฉพำะกิจปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 จากการตดิตามประเมนิผล  พบว่า  เป็นโครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี                    
(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) จ านวน 4 สายทางด าเนินการดว้ยงบประมาณ จ านวน  33,710,000 
บาท  เบกิ-จ่าย 33,710,000 บาท ซึง่ถอืว่าเป็นถนนสายทางทีไ่ดม้าตรฐาน มคีวามสวยงามและเป็นสายทางที่
ประชาชนในชุมชนและประชาชนทีใ่ชถ้นนสายนี้สญัจรไป-มาไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั   



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                
126 
 

1.2 กำรวดัผลในเชิงปริมำณและเชิงคณุภำพ/ควำมส ำเรจ็กำรพฒันำตำมเป้ำหมำย/ควำมส ำเรจ็กำรพฒันำ
ตำมโครงกำรพฒันำ/ผลส ำเรจ็ท่ีวดัได้ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร(ดา้นผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนงานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร  
 -สรปุผลงำนแยกเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร ์ดงัน้ี 
  1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต สังคม กำรศึกษำ วฒันธรรมและจำรีต
ประเพณีและภมิูปัญญำท้องถ่ิน น ำเสนอ 2 โครงกำร 

1.1 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยน าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 
                1.1.1 โครงกำรบูรณำกำรรณรงคป้์องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปี 2565  
พบว่ำ ผลการจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  ครบถว้น ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และ
กลุ่มเป้าหมาย คอื เยาวชน ครผููฝึ้กสอน ทีป่รกึษาชมรม To be Numer One หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ระดบัจงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล ชุมชน           ในจงัหวดัมุกดาหาร เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร เจา้หน้าที่
สาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  
ผลเชิงปริมำณ  เยาวชน  สมาชกิชมรม To be Numer One บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง และหน่วยงานในระดบัจงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล ในเขตจงัหวดัมุกดาหาร ไดพ้ฒันาศกัยภาพความรู ้ความสามารถ และร่วมปลูกจติส านึก สรา้ง
กระแสนิยมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ี 
ผลเชิงคณุภำพ  การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน สมาชกิชมรม To be Numer One  ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารให้
มศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถในทุกมติ ิเหน็คุณค่าในตนเอง ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ตระหนกัในความเป็น
หนึ่ง 
โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ และตวัแทนเยาวชนจงัหวดัมุกดาหารไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รุ่น Teenage ในการ
แขง่ขนัระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่จงัหวดัมุกดาหาร 

                1.1.2 โครงกำรบูรณำกำรรณรงคป้์องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ ผล
การจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  ครบถว้น ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และ
กลุ่มเป้ำหมำย คือ นกัเรยีน นกัศกึษา แกนน าชุมชน คร ูหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล 
ชุมชน ในจงัหวดัมุกดาหาร    
ผลกำรประกวดน ำเสนอผลงำนประเภทจงัหวดั อ ำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ  

ระดบัประเทศ ปี 2565 ท่ีได้รบัรำงวลัระดบัดีเด่น ระดบัประเทศ 
1. ประเภท อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ไดแ้ก่ อ าเภอหนองสงู 
2. ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บรษิทัแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
     สาขามุกดาหาร  

กลุ่มรกัษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ 
  1. ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE จงัหวดัมุกดาหาร ตน้แบบระดบัเงนิ ระดบัประเทศ 
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  2. อ าเภอนิคมค าสรอ้ย รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นตน้แบบเงนิปี 1 
  3. บรษิทั สหเรอืง จ ากดั รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นต้นแบบเพชรปี 2 

4. โรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร รกัษามาตรฐานพรอ้มเป็นตน้แบบเงนิปี 2 
คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบติังำน TO BE NUMBER ONE ท่ีได้รบัพระรำชทำนถ้วยรำงวลั

เกียรติยศ ระดบัประเทศจำกทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันรำชกญัญำ สิริวฒันำพรรณวดี 
1. ประเภท นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั TO BE NUMBER ONE 

  - นายแพทยป์ระวติร  ศรบีุญรตัน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร 
2. ประเภท ผูน้ าชุมชน TO BE NUMBER ONE 

  - พ.ต.ท. จติต ์ศรโียหะ มุกดาธนพงศ ์นายกกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 
3. ประเภทผูบ้รหิาร อาจารยใ์นสถานศกึษา TO BE NUMBER ONE 

- นางประภาศร ี พรทอง ครูโรงเรยีนค าชะอวีทิยาคาร จงัหวดัมุกดาหาร 

1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรกัษ์ส่งเสริมและท ำนุบ ำรงุศำสนำ ศิลปะจำรีตประเพณี ภมิูปัญญำและ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ตัง้ไว้ 500,000 บำท น ำเสนอจ ำนวน 2 โครงกำร ดงัน้ี 

         1.2.1 โครงกำรแข่งขนัเรือยำวประเพณีอ ำเภอหว้ำนใหญ่ จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปี 2565              
ชิงถ้วยประทำน จำกพระเจ้ำวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้ำโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนำรีนำถ พบว่ำ ผลการจดังาน
ด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  ครบถว้น ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และกลุ่มเป้ำหมำย คือ เดก็ 
เยาวชน และประชาชนต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ผลเชิงปริมำณ เดก็ เยาวชน และประชาชนต าบลหวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร และพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 
ไดท้ ากจิกรรมร่วมกนั 
ผลเชิงคณุภำพ เกดิการอนุรกัษ์ สง่เสรมิประเพณีอนัดงีาม ใหค้งอยู่สบืไปและเป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนชาวไทยและประเทศเพือ่นบา้น ดา้นประเพณี  ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา  เกดิความสมคัรสมาน
สามคัค ี    เกดิการท่องเทีย่วภายในทอ้งถิน่ เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วและชาวบา้นมรีายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลติผลทางการเกษตรและสนิคา้อื่น ๆ   

1.2.2  โครงกำรประเพณีบุญบัง้ไฟ ประจ ำปี 2565 โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร
บูรณาการร่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาอุดม พบว่ำ ผลการจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  
ครบถว้น              ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และกลุ่มเป้าหมาย คอื ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
นาอุดม อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง จ านวนประมาณ 2,000 คน 
ผลเชิงปริมำณ ตามโครงการไดก้ าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประมาณ 2,000 คน ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการใน
ครัง้นี้ มปีระชาชนทีม่าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ทัง้ประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่และต าบลใกลเ้คยีง  
ผลเชิงคณุภำพ การจดักจิกรรมโครงการในครัง้นี้มปีระชาชน เยาวชน ในพืน้ทีไ่ดร้่วมกนัสบืสาน และอนุรกัษ์
ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่ เกดิความสมคัรสมานสามคัคกีนัในชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสรา้งความเป็น
เอกลกัษณ์และความภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน ก่อใหเ้กดิความรกัและหวงแหนในวฒันธรรม ประเพณีทีไ่ดส้บื
ทอดต่อๆ กนัมา ซึง่จะเป็นการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ 
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2. ยุทธศำสตรท่ี์ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม น ำเสนอ
จ ำนวน            1 โครงกำร 

    2.1 โครงกำรรวบรวมและก ำจดัขยะอันตรำยชุมชนจงัหวดัมุกดำหำร องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดัมุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 พบว่ำ ผลการจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกต้อง  
ครบถ้วน ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ และกลุ่มเป้าหมาย คอื องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารและหน่วยงานราชการ โรงเรยีน สถานศกึษา ภาคเอกชน
ทีร่่วมด าเนินการคดัแยกขยะอนัตราย 

ผลเชิงปริมำณ ขยะอันตรายชุมชนในจงัหวดัมุกดาหารถูกรวบรวมและก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ จ านวน                 
3,505.58 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของปรมิาณทีร่วบรวมได ้
ผลเชิงคุณภำพ : จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการป้องกนัการกระจายของมลพษิสู่สิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพขยะ
อนัตรายชุมชนไม่ปนเป้ือนกบัขยะทัว่ไป แต่ถูกรวบรวมและด าเนินการก าจดัอย่างถูกวธิ ีถูกหลกัวชิาการ ดว้ยวธิี
ฝังกลบอย่างปลอดภยัและก าจดัด้วยวธิกีารเผา ในโรงงานที่มปีระสทิธภิาพและควบคุมตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
และเป็นการสนองนโยบายของรฐับาลในเรื่องการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอาด” 
 

3. ยุทธศำสตร ์ท่ี 6 กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ น าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 
    3.1 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำให้กบัเยำวชน/ประชำชน งบประมำณตัง้ไว้ 200,000 

บำท น าเสนอจ านวน 1 โครงการ ดงันี้ 
          3.1.1 โครงกำรแข่งขนักีฬำชกักะเย่อรำยกำร Tug of War สมรภมิูคนพนัธุ์แกร่ง แห่งลุ่มน ้ำ
โขงมุกดำหำร 2565  พบว่ำ ผลการจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด
ไวทุ้กประการและกลุ่มเป้าหมาย คอื เดก็ เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัมุกดาหาร และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ผลเชิงปริมำณ ตามโครงการไดก้ าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการใน
ครัง้นี้ มนีักเรยีน และประชาชนทีม่าเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาชกักะเย่อ จ านวน 760 คน และประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที ่
และต าบลใกลเ้คยีงร่วมกจิกรรม และร่วมเชยีรก์ารแขง่ขนักฬีาชกักะเย่อ ประมาณ 300 คน  
ผลเชิงคุณภำพ สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัมุกดาหาร ได้ร่วมบูรณาการจดังานกับ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
มุกดาหาร    เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้เดก็ เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัมุกดาหาร ไดอ้อกก าลงักายด้วยการ
เล่นกฬีา                       ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะทางการกฬีา พฒันาสู่ความเป็นเลศิ และเพือ่ใหใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ อกีทัง้เป็นการเชื่อมความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดความรกั ความสามคัค ีมคีวามปรองดอง
สมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกนัอยู่ร่วมกนัอย่างได้อย่างมีความสุข และได้ตวัแทนนักกีฬาที่จะไปแข่งขนัในระดบัที่
สงูขึน้ต่อไป     

    3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว น าเสนอจ านวน 2 โครงการ ดงันี้ 
                    3.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว“เปิดเมืองมุกดำหำร”Mukkdahn Reopenning” พบว่ำ           
ผลการจดังานด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  ครบถว้น ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และมี
กลุ่มเป้าหมาย คอื ประชาชนในจงัหวดัมุกดาหารและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง และนกัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วไดไ้ม่น้อย
กว่า 1,000 คน 
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ผลเชิงปริมำณ  จากสถานการณ์โควดิ 19 ไดค้ลีค่ลายลง รฐับาลจงึมนีโยบายการเปิดประเทศเพือ่แกไ้ขปัญหา
ดา้นเศรษฐกจิตกต ่า ตอ้งการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ กระตุ้นภาคธุรกจิรายย่อยใหม้สีภาพคล่องทางการเงนิมากขึน้ 
ดงันัน้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารจงึไดส้นบัสนุนนโยบาย ท าใหม้นีกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัจงัหวดัมุกดาหาร
และมาเทีย่วมากขึน้  เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิและประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
ผลเชิงคณุภำพ  จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วมาก
ยิง่ขึน้               เป็นการสง่เสรมิประชาชนและผูป้ระกอบการในจงัหวดัมุกดาหารมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วและ
บรกิารรวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้  

3.2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ปัน่เพื่อสุขภำพและกำรแข่งขนัจกัรยำนชิงแชมป์
ประเทศไทย                 ชิงถ้วยพระรำชทำนคิงสภ์มิูพล สนำมท่ี 1 ประจ ำปี 2565 พบว่ำ ผลการจดังาน
ด าเนินการตามโครงการ ถูกตอ้ง  ครบถว้น ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวทุ้กประการ และมกีลุ่มเป้าหมาย คอื 
นกักฬีาแขง่ขนัจกัรยานเขา้ร่วมกจิกรรมทุกประเภท จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน และ นกัท่องเทีย่ว ผูต้ดิตาม
นกักฬีาเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัมุกดาหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
ผลเชิงปริมำณ  มนีกักฬีาแขง่ขนัจกัรยานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พรอ้มผูต้ดิตามเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดั
มุกดาหารมจี านวนไม่น้อยกว่า 500 คน  
ผลเชิงคณุภำพ  จงัหวดัมุกดาหารไดร้บัการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัง้ไทย
และต่างประเทศมากยิง่ขึน้ เป็นการสง่เสรมิประชาชนและผูป้ระกอบการในจงัหวดัมุกดาหารมรีายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วและบรกิารรวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้   

  - ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรสำธำรณะท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำรจดัท ำ
เอง 
           จำกกำรติดตำมประเมินผล พบว่ำ  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารไดด้ าเนินการโครงการทีจ่ดัท า
เอง   จ านวน  4  โครงการ ดงันี้ 
 1. โครงกำรงำนเกรดปรบัปรงุซ่อมแซมผิวจรำจรถนนลูกรงั รบัผดิชอบโดยฝ่ายเครื่องจกัรกลกองช่าง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ตามแผนการปฏบิตังิานโครงการทัง้หมด  37  โครงการ ด าเนินการไดจ้ านวน  7  
โครงการ             คดิเป็นรอ้ยละ 18.92 ซึง่ถอืว่าการด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

 2.โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงและปรบัปรงุภมิูทศัน์สองข้ำงทำงและซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง 
พบว่า ตามแผนปฏบิตังิานจ านวน 99 สายทาง ด าเนินการไดจ้ านวน 17 สายทาง คดิเป็นรอ้ยละ 17.17 ซึง่ถอืว่า
การด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

    3. โครงกำรก่อสร้ำงและปรบัปรงุซ่อมแซมฝำยชะลอน ้ำ พบว่ำ  ตามแผนการปฏบิตังิาน ทัง้หมด 8 
แห่ง ด าเนินการจ านวน  2  แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 25 ซึง่ถอืว่าการด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
           4. โครงกำรแก้ไขปัญหำสงัคมและควำมยำกจนด้ำนท่ีอยู่อำศยั พบว่ำ มโีครงการทัง้หมดจ านวน 5 
หลงั (อ าเภอดงหลวงไดด้ าเนนิการ จ านวน 1 หลงั) ตามแผนการปฏบิตังิานกองช่างองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
มุกดาหาร                มจี านวน 4 หลงั และด าเนินการไดจ้ านวน 2 หลงั และคดิเป็นรอ้ยละ 50 ซึง่ถอืว่าการ
ด าเนินงานยงัไม่บรรลุตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้
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- ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 
       1. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ภำษีกำรค้ำน ้ำมนั/ก๊ำซประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการคา้น ้ามนั/ก๊าซ จ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิไดด้งันี้  ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (
X = 4.17,S.D = .53)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(X =.66, S.D = .52) สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื ถ้าเพ่ิมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมที่
พักในโรงแรม เช่น ชำระทางธนาคาร (X = 4.26 , S.D = .49)   
       2. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมท่ีพกัในโรงแรมประจ ำปีงบประมำณ 2565 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูป้ระกอบการโรงแรมจ านวน  42 ราย 
ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก
ท่ีสุด (X = 4.60,             S.D = .58)  หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื ความเหมาะสมใน
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่       
(X = 4.71,S.D = .45) สว่นความพงึพอใจน้อยสุด คอื เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการและรับฟัง
ปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ประกอบการอย่างเต็มใจ (X = 4.50 , S.D = .59)   
      3. ควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำรสนำมกีฬำกลำงจงัหวดัมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามผูใ้ชบ้รกิารสนามกฬีากลางจงัหวดัมุกดาหาร
จ านวน 197 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารสนามกฬีา
กลางจงัหวดัมุกดาหารค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมำก (X = 3.97, S.D = .85) หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจ
มำกท่ีสุด คอื สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามกีฬา เช่น ที่จอดรถ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(X = 3.98,S.D = .90) สว่น
ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื โดยภาพรวมแล้วท่านมีความประทับใจต่อการใช้บริการของสนามกีฬามากน้อยเพียงใด(
X =3.70,S.D = .80)               
      4. ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวชมหอแก้วมุกดำหำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร จากการแจกแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วหอแกว้มุกดาหาร
จ านวน 160 ราย ปรากฏผลการประเมนิได ้ดงันี้ ค่ำเฉล่ียโดยภำพรวม ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารค่าเฉลี่ย อยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด        (X = 4.35, S.D = .79) หวัขอ้ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามพงึพอใจมำกท่ีสุด คอื เจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ(X = 4.54,S.D = .69) สว่นความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คอื ความเพียงพอ
ของห้องน้ำ-ห้องสุขา          (X = 4.16 , S.D = .86)  

 

 - สรปุผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรแ์ละโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
    1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) 
        1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร ์ 
  - ขอ้มลูสภาพทัว่ไปขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร คะแนนเตม็ 20 คะแนน  
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                       คะแนนทีไ่ด ้20 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
  - การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ คะแนนเตม็ 20 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้18 คะแนน                 
                       คดิเป็นรอ้ยละ 90 
  - ยุทธศาสตร ์คะแนนเตม็ 60 คะแนน  คะแนนทีไ่ด ้59 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.33                                                                                        
         1.2 ข้อมูลสภำพทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร คะแนนเตม็ 20 ได ้20 คะแนน คดิ
เป็น รอ้ยละ 100      
                ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานซึง่เป็นขอ้มลูสภาพทัว่ไปขององคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารมขีอ้มลูทีค่รอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ  ดา้นการเมอืง/การปกครอง  ดา้น
ประชากร                  ดา้นสภาพทางสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนถงึการบรกิารพืน้ฐานสาธารณูปโภค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ทุก
ประการ 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ คะแนนเตม็ 20 ไดค้ะแนน 18 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90 
                ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ มกีารวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่การวเิคราะหก์รอบการจดัท า
ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้
ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analys/Demand (Demand Analysis)/Global Demand โดยการวเิคราะหจุ์ดแขง็ 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) ของปัจจยัภายใน และวเิคราะหห์าโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ของ
ปัจจยัภายนอกพรอ้มทัง้การวเคราะหแ์ละพฒันายุทธศาสตรโ์ดยใชก้รอบแนวคดิ TOWS Matrix จงึสามารถวเิคราะห์
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญั ยุทธศาสตรเ์ชงิรุก (SO) ยุทธศาสตรเ์ชงิแกไ้ข (ST) ยุทธศาสตรเ์ชงิป้องกนั (WO)  ยุทธศาสตร์
เชงิรบั (WT) 

1.4 ยุทธศำสตร ์คะแนนเตม็ 60  ไดค้ะแนน 59 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.33. 
       ท่ีเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพรำะ ด้วยยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความ

เชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั และมคีวามเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จงัหวดั 
พร้อมทัง้วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร ์แผนงาน และความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม แต่ละหัวข้อประเด็นมีเนื้ อหา ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
3) พ.ศ.2561 ทุกประการ 

 2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) 
  2.1 สรปุคะแนนประเมินผลโครงกำร   
       - การสรุปสถานการณ์การพฒันา  คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
       - การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ คะแนนเตม็ 10 คะแนน                
                  คะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 90 
       - การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ คะแนนเตม็ 10 คะแนน                
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                  คะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 90 
       - แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา คะแนนเตม็ 10 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 
100 
        - โครงการพฒันา คะแนนเตม็ 60 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้ 59  คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  98.33 
 2.2 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ ผลคะแนนทีไ่ด ้10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คดิเป็นรอ้ยละ 100           
ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะ มกีารวเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ตลอดจนการ
วเิคราะหข์อ้มลูดา้นเศรษฐกจิ การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสงัคม และการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา สาระตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่าง
ครบถว้น สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
        2.3 กำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ ผลคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คดิ
เป็นรอ้ยละ 90 ท่ีเป็นเช่นนัน้เหตุผลเพรำะว่าองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารได้บรรจุโครงการในแผนพฒันา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละแผนงานซึ่งได้ล าดบัจ านวนของโครงการ/กิจกรรม ได้ก าหนด
เป้าหมายผลผลติของโครงการ ซึ่งสามารถวดัและค านวณได้ว่าได้ด าเนินการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้จ านวนเท่าไหร่ 
และจ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบโค รงการที่ได้
ด าเนินการได ้
        2.4 กำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ ผลคะแนนทีไ่ด ้9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คดิ
เป็นร้อยละ90 เป็นเช่นนั้นเหตุผลเพรำะ องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดมุกดาหารได้จดัหาเครื่องมือ เครื่องใช ้
เครื่องจักร พร้อมทัง้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กรและใช้บริการประชาชนให้มี
ประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกด้านมกีารด าเนินการติดตามและประเมนิผลความพึงพอใจ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มตี่อการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารว่ามมีากน้อย
เพยีงใด 

2.5 โครงกำรพฒันำ ผลคะแนนที่ได้ 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คดิเป็นร้อยละ 98.33 เป็นเช่นนัน้
เหตุผลเพรำะ แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565/เพิ่มเติม(ฉบับที่ 11)พ.ศ.2561-2565 จากจ านวนโครงการ
ทัง้หมด 320 โครงการ(โครงการพฒันาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ความชดัเจนของชื่อ โครงการมคีวาม
ชดัเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต วตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งกบัความ
เป็นมาของโครงการมหีลกัเกณฑ์และเหตุผล เป้าหมายผลผลิตของโครงการมคีวามชดัเจนสามารถระบุจ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลติ ระยะเวลาด าเนินงาน อธบิายไดว้่าโครงการท าทีไ่หน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
โครงการมคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าต ิยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จงัหวดัมุกดาหารเป็นโครงการทีป่ระชาชนตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในพืน้ที ่

2.ข้อเสนอแนะในกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ินในอนำคต 
          2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต/ข้อสงัเกต  
 1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรสำธำรณะตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
        ข้อสงัเกต  การด าเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตรไ์ม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานทีก่ าหนดไวจ้ะเหน็ว่า  
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพ สงัคม การศึกษา วฒันธรรมจารตีประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่  
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน 18 โครงการ ด าเนินการได ้จ านวน  8  โครงการ  
ยุทธศำสตรท่ี์ 2   การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจดัการ 
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน 1 โครงการ  ไม่ไดด้ าเนินการ  
ยุทธศำสตรท่ี์ 3 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน 169 โครงการ ด าเนินการไดจ้ านวน  1  โครงการ  
ยุทธศำสตรท่ี์ 4  การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ   
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน  3  โครงการ ไม่ไดด้ าเนินการ 
ยุทธศำสตรท่ี์ 5  การพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน  6  โครงการ ด าเนินการไดจ้ านวน  2  โครงการ  
ยุทธศำสตรท่ี์ 6  การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา    
ตามแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการไวจ้ านวน  4  โครงการ ด าเนินการไดจ้ านวน  2  โครงการ  
  2. กำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด ำเนินกำรล่ำช้ำเน่ืองจำกสำเหตุดงัน้ี 
   1. โครงการถนน โครงการแหล่งน ้า สว่นใหญ่อยู่ในเขตพืน้ทีป่่าสงวน ซึง่ตอ้งท าหนังสอืยื่นค ารอ้ง
ขอ 
อนุญาตใชพ้ืน้ทีด่ าเนินงานโครงการทีก่รมป่าไม ้ ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในสว่นของป่าสงวน
และ   เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า มอียู่ 3 หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของพื้นที่ทีจ่ะต้องยื่นค ารอ้งก่อนเขา้ด าเนินงานโครงการ                        
ซึ่งกระบวนการขออนุญาตต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับโครงการที่ด าเนินการมหีลายโครงการ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามหว้งระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานได้ 
                2. โครงการบางโครงการเมื่อเขา้ไปด าเนินงานปรากฏว่าโครงการนัน้มหีน่วยงานอื่นด าเนินการไป               
ก่อนแลว้ จงึตอ้งยุตกิารด าเนินงานโครงการนัน้ๆ 
 

   

2.2 ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                       
  1. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงสรา้งพืน้ฐาน การส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการโครงการควรตรวจสอบขอ้มลู
รายละเอยีดของพืน้ทีใ่หถ้ีถ่้วน เช่น พืน้ทีใ่นเขตป่าสงวน พืน้ทีใ่นเขตอุทยาน พืน้ทีท่ีเ่จา้ของทีม่อบใหห้น่วยงาน 
พืน้ทีท่ีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์เป็นตน้ ก่อนทีจ่ะน ามาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  2. การด าเนินงานในหมวดทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง เมื่อด าเนินการขออนุมตัโิครงการเพือ่ทีจ่ะด าเนินงานควรมี
เอกสารการใชพ้ืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของพืน้ทีแ่นบมาพรอ้มเพือ่ใชเ้ป็นดุลพนิิจในการอนุมตัใิหด้ าเนินการได้ 
  3. การด าเนินงานโครงการล่าชา้ไม่ทนัภายในปีงบประมาณ มจี านวนหลายโครงการโดยเฉพาะโครงสรา้ง
พืน้ฐานท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการพฒันาในทอ้งถิน่และประชาชนไม่ไดร้บัผลประโยชน์เท่าทีค่วร ในปีงบประมาณ
ต่อไปหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการบรกิารสาธารณะเหน็ควรด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 
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  4. การด าเนินโครงการควรมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาหลากหลายดา้น เช่น  การอนุรกัษ์และพฒันา 
ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ตลอดจนถงึ การศกึษา สาธารณสุข  การบรหิารจดัการทีด่ ีการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และมุ่งสง่เสรมิการท่องเทีย่วเพือ่ใหเ้กดิการสรา้ง
รายไดแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่ 
  5. เพิม่งบประมาณค่าวสัดุน ้ามนัเชือ้เพลงิโครงการบรกิารสาธารณะทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหารได้
ด าเนินการจดัท าเอง 

  2.3 ผลจำกกำรพฒันำ/ผลสรปุในภำพรวม 
ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ตัง้งบประมาณรายรบัไว ้จ านวน  275,000,000.00 บาท รายไดท้ีร่บัจรงิ

ทัง้สิน้จ านวน  290,763,889.64 บาท  ซึง่ท าใหร้ายรบัมากกว่าประมาณการจ านวน  15,763,889.64 บาท  
การเบกิ-จ่าย โครงการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและดา้นการบรกิารสาธารณะตามแผนการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

1. โครงการ เบกิ-จ่าย    จ านวน   13   โครงการ  งบประมาณ  14,474,318.04 บาท 
2. โครงการ กนัเงนิจ่าย  จ านวน   66   โครงการ  งบประมาณ  37,493,888  บาท 

             การเบกิ-จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 จะเหน็ว่ำ การเบกิ-จ่ายโครงการพฒันาในแต่ละ
ยุทธศาสตรไ์ม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้โดยเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่มกีาร
เบกิ-จ่าย  ซึง่จะตอ้งกนัเงนิจ่ายไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
 

       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5   
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รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรในระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรวำงแผนประเมินผลและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน(e-Plan) 

 

ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมนิผลการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(e-
Plan) เป็นระบบทีจ่ดัท าขึน้โดยกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรายงานการ
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเดน็ของแผนพฒันาทอ้งถิน่ และการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงระบบใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่าง
แผนพฒันาทอ้งถิน่และยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ปี เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะหน่วยงานของรฐั
สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดอ้ย่างครบถว้น 

การน าเขา้ขอ้มลูในระบบ e-plan ประกอบดว้ยดว้ยเมนูต่าง ดงันี้  
1. ขอ้มลูองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2. ขอ้มลูประชากรและชุมชน  
3. วสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
4. ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5 ปี 
5. จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (น าเขา้ขอ้มลูแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี)  
6. บญัชคีรุภณัฑ ์ 
7. อนุมตัแิผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี  
8. เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี  
9. ขออนุมตัิงบประมาณ(เชื่อมกบัระบบ e-LAAS) โดยท าการอนุมตังิบประมาณตามข้อบญัญัติ

ดว้ยการเชื่อมโยงขอ้มลูแผนพฒันา(การจบัคู่แผนงาน/โครงการ) กบัระบบ e-LAAS   
10. รายงานการด าเนินโครงการ(e-MENSCR) โดยกรอกข้อมูลโครงการเพื่อเชื่อมโยงระบบ

ตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต(ิe-MENSCR) เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องในการตดิตามความคบืหน้าการเบกิจ่าย
งบประมาณ หากการเชื่อมโยงถูกตอ้งจ านวนเงนิทีแ่สดงจะเป็นไปตามระบบ e-LAAS 

11. รายงานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี 
12. รายงานยอดงบประมาณคงเหลอื (e-LAAS) โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่าย

ล่าสุดขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

  การรายงานผลการด าเนินงานตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงันี้ 
  ก. วสิยัทศัน์  
  ข. พนัธกจิ 
  ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
  ง. การวางแผน 

จ. การจดัท างบประมาณ 
ฉ. การใชจ่้ายงบประมาณ 
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  ช. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร อ าเภอเมอืง                 
                         จงัหวดัมุกดาหาร 
 

 
 
 

. 
 ดว้ยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมสี่วน
ร่วมดว้ยประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.
2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ขอ้ 30(5)  

 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจดัท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร 
มีดงัน้ี 
ก. วิสยัทศัน์ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 
    "สงัคมน่าอยู่ การศกึษาก้าวไกล เสรมิสรา้งเศรษฐกจิการเกษตรและการท่องเทีย่วชายโขงเชื่อมโยงสูอ่าเซยีน" 
ข. พนัธกิจ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร 
         1. สนบัสนุนการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนทุกดา้น 
         2. สนบัสนุนและพฒันาการศกึษาทีท่นัสมยัทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน         
         3. ปลูกฝังและสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีุณธรรม จรยิธรรม ทีย่ดึมัน่ตามหลกัการของศาสนาวฒันธรรม
ประเพณี ตลอดจนการสรา้งความตระหนกัและอนุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

         4. สนบัสนุนและสรา้งความเขม้แขง็ของระบบการคา้ การลงทุน การเกษตร ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและระบบเศรษฐกจิชุมชน 
         5. การพฒันาปรบัปรุงระบบโครงขา่ยการคมนาคมและสาธารณูปโภคใหค้รอบคลุมทัง้จงัหวดั และ
สอดคลอ้งกบัระบบผงัเมอืงรวม ตลอดจนการพฒันาแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร อุปโภค บรโิภค 
         6. พฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ขีององคก์ร ใหค้รอบคลุมทุกดา้น โดยใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิาร และมี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจ การวางแผนพฒันา การตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการบรหิารงาน 

         7. สนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
         8. สง่เสรมิธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว รวมถงึการพฒันาและปรบัปรุงศกัยภาพการท่องเทีย่วและแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
         9. สนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงการกฬีาเพือ่สุขภาพและพฒันาสูค่วามเป็นอาชพี 

ค. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหารไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตรไ์ว ้ 6  ยุทธศาสตร ์   
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   ดงันี้ 
    1. กำรพฒันำและส่งเสริมคณุภำพชีวิต สงัคมกำรศึกษำ วฒันธรรม จำรีตประเพณีและภมิูปัญญำ
ท้องถ่ิน 
             1.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
             1.2  แผนงานการศกึษา 
             1.3  แผนงานสาธารณสุข 
             1.4  แผนงานดา้นสงัคมสงเคราะห์ 
             1.5  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
             1.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

    2. กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรม เกษตรกรรม และกำรจดักำรด้ำนอำหำรปลอดภยั 
            2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน 
 
 
 
    3. กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร 
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
            3.2 แผนงานการเกษตร 
    4. งำนพฒันำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจดักำร 
            4.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
            4.2 แผนงานงบกลาง 
    5. กำรพฒันำด้ำนกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
            5.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

 5.2 แผนงานการเกษตร 
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

6. กำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
        6.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
        6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ง. กำรวำงแผน 
   องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)                
ตามกระบวนการทีบ่ญัญตัไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทปีระชาคม              
การประชุมกรรมการชุมชนเพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ทีก่่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่
พฒันาพืน้ทีท่ีบ่รรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป อบจ.มุกดาหาร ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.การพฒันา
และส่งเสรมิ
คุณภาพชวีติ 
สงัคม
การศกึษา 
วฒันธรรม 
จารตี
ประเพณีและ
ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

150 37,515,900  128 38,733,426  88 51,240,845.00 119 51,177,000  44 21,670,000  
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2.การพฒันา
ดา้น
เศรษฐกจิ 
พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม 
และการ
จดัการดา้น
อาหาร
ปลอดภยั 

1 1,000,000  1 1,000,000  1 1,000,000 1 1,000,000  1 1,000,000  

3. การพฒันา
ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
สาธารณูปโภ
ค 
สาธารณูปกา
ร 

237 342,202,200  339 1,582,116,300  667 3,329,886,800  543 1,758,270,700  530 1,666,680,000  

4. งานพฒันา
ดา้นการเมอืง
และการ
บรหิารจดัการ 

1 10,000,000  3 12,600,000  4 25,251,500  5 10,600,000  5 10,600,000  

5. การพฒันา
ดา้นการ
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม
อย่างยัง่ยนื 

4 1,400,000  4 1,400,000  15 6,900,000  15 7,200,000.00  17 7,600,000  

6.การพฒันา
ดา้นการ
ท่องเทีย่วและ
กฬีา 

2 2,200,000  2 697,200  16 58,861,400  10 63,818,800  10 111,130,000  

รวม 395 394,318,100   477 1,636,546,926  791 3,473,140,545  693 1,892,066,500 607 1,818,680,000  
 

     

 
 

จ. กำรจดัท ำงบประมำณ 
             ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยู่ใน 

ขอ้บญัญตังิบประมาณ จ านวน 192 โครงการ งบประมาณ 101,206,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบญัญติั 

1.การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพชวีติ สงัคมการศกึษา วฒันธรรม จารตีประเพณี 14 3,363,800.00 
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และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการจดัการดา้นอาหาร
ปลอดภยั 

1 100,000.00 

3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 166 94,273,100.00 

4. งานพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ 1 20,000.00 

5. การพฒันาดา้นการอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 6 1,070,000.00 

6.การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา 4 2,380,000.00 

รวม 192 101,206,900.00 
 

 

ฉ. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมุกดาหาร มกีารใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิ
งบประมาณ            โดยไดม้กีารก่อหนี้ผกูพนั/ลงนามในสญัญารวม 77 โครงการ จ านวนเงนิ 40,891,645.40 
บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงนิ 3,486,757.40 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร ์ไดด้งันี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 

กำรก่อหน้ี
ผกูพนั/ 

ลงนำมใน
สญัญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจำ่ย
งบประมำณ 

1.การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพชวีติ สงัคมการศกึษา วฒันธรรม 
จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

7 2,023,957.90 7 2,023,957.90 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการ
จดัการดา้นอาหารปลอดภยั 

    

3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 66 37,404,888.00   

4. งานพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิารจดัการ     

5. การพฒันาดา้นการอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

2 135,099.50 2 135,099.50 

6.การพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา 2 1,327,700.00 2 1,327,700.00 

รวม 77 40,891,645.40 11 3,486,757.40 
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ช.รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนปี 2565 ขององคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัมุกดำหำร   
 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทัง้หมด 

อนุมติังบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

1.1.การพฒันาและ
ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 
สงัคมการศกึษา 
วฒันธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

44 21,670,000  14 3,363,800  7 2,023,957.90 7 2,023,957.90 

2.2.การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ พาณิชยก
รรม เกษตรกรรม 
และการจดัการดา้น
อาหารปลอดภยั 

1 1,000,000  1 100,000  - - - - 

3.3. การพฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

530 1,666,680,000  166 94,273,100  66 37,404,888  - - 

4.4. งานพฒันาดา้น
การเมอืงและการ
บรหิารจดัการ 

5 10,600,000  1 20,000  - -  - 

5.5. การพฒันาดา้น
การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอย่าง
ยัง่ยนื 

17 7,600,000  6 1,070,000  2 135,099.50 2 135,099.50 

6.6.การพฒันาดา้น
การท่องเทีย่วและ
กฬีา 

10 111,130,000  4 2,380,000  2 1,327,700  2 1,327,700  

รวม 607 1,818,680,000  192 101,206,900  77 40,891,645.40 11 3,486,757.40 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………. 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                
142 
 

 

 

 
 
 


