
 

 

 

 

 

   

 

        

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าป ี๒๕๖๔ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบญุเรือง   อ าเภอชนบท   
จังหวัดขอนแก่น 



 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 9 189,710.28 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

เดินทางสะดวกมากขึ้น กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 6 189,710.28 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

การเดินทางสะดวกมากขึ้น กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 11 192,186.92 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

การเดินทางสะดวกมากขึ้น กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 8 188,224.30 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

การเดินทางสะดวกมากขึ้น กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างเทรอบสระคึก
ฤทธิ์ 

 หมู่ที่ 9 479,476.64  ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
ถนนชนบท-ท่าม่วง 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 5-12 492,355.14 จ านวนถนนที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

การเดินทางสะดวกมากขึ้น กองช่าง  

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสบู
น้ า บ้านท่าม่วง หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแพสบู
น้ าภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 198,130.84 
 

จ านวนแพสูบน้ าที่ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 

จ านวนเพสูบน้ าภายในหมู่บ้าน
ที่ได้รับการซ่อมแซม 

กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน
กุดหล่ม ม.7 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกมาก
ขึ้น 

 หมู่ที่ 7 189,130.84 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง  

รวม 1,930,889.16   
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพทอ
ผ้าไหม บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๕  เพื่อ
ชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง    หรือ
พืชชนิดอ่ืน กรณีจังหวัดแจ้งงดการ
จ่ า ย น้ า ข อ ง ส ถ า นี สู บ น้ า ด้ ว ย
พลั ง ง าน ไฟฟู าหลั งฤ ดูท า นาปี                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 5 50,000.- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

2 โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพทอ
ผ้าไหม บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5  เพื่อ
ชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง    หรือ
พืชชนิดอ่ืน กรณีจังหวัดแจ้งงดการ
จ่ า ย น้ า ข อ ง ส ถ า นี สู บ น้ า ด้ ว ย
พลั ง ง าน ไฟฟู าหลั งฤ ดูท า นาปี                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 5 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพ
เลี้ยงไก่ “กรดยูริคต่ า” เพื่อชดเชย
การปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชชนิด
อ่ืนกรณีจังหวัดแจ้งงดการจ่ายน้ า
ของสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา
หลังฤดูท านาปี บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 
๗  ต าบลศรีบุญเรือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 7 50,000.- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

4 โครงการอบรมอาชีพทอผ้าไหม 
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ประชาชนทั่วไป บ้านวังเวิน หมู่ที่ 
๘  เพื่อชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง 
หรือพืชชนิดอ่ืน กรณีจังหวัดแจ้งงด
ก า ร จ่ า ย น้ า ข อ ง ส ถ า นี สู บ น้ า                             
ด้วยพลังงานไฟฟูาหลังฤดูท านาปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 8 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

 
 



 
 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5  โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพ
การเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อชดเชยการ
ปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชชนิดอ่ืน
กรณีจังหวัดแจ้งงดการจ่ายน้ าของ
สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาหลัง
ฤดูท านาปี บ้านดอนดู่ หมู่ที่  9         
ต า บ ล ศ รี บุ ญ เ รื อ ง  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 9 50,000.- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

6  โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพ
การท าชาเกสรดอกบัวและการ
บรรจุภัณฑ์ บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 
10 เพื่อชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง 
หรือพืชชนิดอ่ืนกรณีจังหวัด แจ้งงด
การจ่ายน้ า ของสถานีสูบน้ าด้วย
พลั ง ง าน ไฟฟู าหลั งฤ ดูท า นาปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 10 25,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

 
 
 



 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 โครงการอบรมราษฎร ฝึกอาชีพ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านดอนดู่น้อย หมู่
ที่ 10 เพื่อชดเชยการปลูกข้าวนา
ปรัง หรือพืชชนิดอ่ืนกรณีจังหวัด
แจ้งงดการจ่ายน้ าของสถานีสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟูาหลังฤดูท านาปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 10 25,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

8 โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพทอ
ผ้าไหม บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 
เพื่อชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง 
หรือพืชชนิดอ่ืน กรณีจังหวัดแจ้งงด
การจ่ายน้ าของสถานีสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูาหลงัฤดูท านาปี                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 11 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 โครงการอบรมราษฎรฝึกอาชีพทอ
ผ้าไหม บ้านใหมศ่ิวิไลย์ หมูท่ี่ 12 
เพื่อชดเชยการปลูกข้าวนาปรัง 
หรือพืชชนิดอ่ืน กรณีจังหวัดแจ้งงด
การจ่ายน้ าของสถานีสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูาหลงัฤดูท านาปี                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 12 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัดอบต.  

10. โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจต าบล
ศรีบุญเรืองเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
พิธีมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่๑๐         
สืบสานต่อยอดสู่การพัฒนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชราชด าริของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายได้ในการครองชีพ 

อบต.ศรีบุญเรือง 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุน 

จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ส านักงานปลัดอบต.  

 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข (งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีบุญเรือง) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1. โครงการอบรมรณรงค์การลด
ขยะลดโรคติดต่อภายใน
ชุมชนประจ าปงีบประมาณ 
2562 ตามนโยบาย “จังหวัด
ขอนแก่น”แยกขยะครัวเรือน
ก่อนทิ้งกรณี “ขยะเปียก”
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 

เพื่อประชาชนมีความรู้
ตระหนักในการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิงและน ามาใช้
ประโยชน์ 

หมู่ท่ี 5-12 295,875.- จ านวนครัวเรือน
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชะนีความรู้
ตระหนักในการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิงและน ามาใช้
ประโยชน์ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

2 โครงการเพ่ือจัดบริการดูแล
ระยะด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการบริการดู
และระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยหน่วยบริการสถาน
บริการ โดยผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

หมู่ที่ 5 -12 91,600 ร้อยละผู้สงูอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง จะ
ได้รับการบริการ
ดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจะ
ได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นการ
ให้บริการในครัวเรือน 
หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด
อบต 

รวม 387,475  



                                                                                                                                                         
 
 
 

               (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
 แผนงานสาธารณสุข (งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีบุญเรือง) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลศรีบุญเรือง 
สปสช 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการ
สาธารณสุขในชุมชน 

หมู่ท่ี 5-12 63,630 จ านวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากข้ึน
กิจกรรมโครงการ
ครอบคลุมการ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงมากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด
อบต 

รวม 63,630  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                        (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนต าบล 
ศรีบุญเรือง 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาและน้อมน าหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

1 27,140 จ านวนเด็กเยาวชน
ประชาเข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและ
น้อมน าหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

2. กิจกรรมวันเด็กและกิจกรรม
เยาวชนต าบลศรีบุญเรือง 

-เพื่อให้เยาวชนได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา 

1 10,125 จ านวนเด็กเยาวชน
ประชาเข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กเยาวชนประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

รวม 37,265  
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                        (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 1. โครงการออกประชุมประชาคม

ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)   

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

หมู่ที่  5-12 - จ านวนผู้เข้ารับการ
ประชาคมหมู่บ้าน 

-สามารถน าข้อมูลใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาได้มากขึ้น 

ส านักงานปลัดอบต. 

2. ส่งเสริมการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยติดเชื้อให้
ทั่วถึง (ต้ังแต่เดือนตุลาคม-เดือน
เมษายน) 

-เพื่อให้เยาวชนได้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา 

หมู่ที่ 5-12 5,837,000 จ านวนผู้ด้อยโอกาส,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และ
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสิทธิ์
เพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างให้ผู้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์มีรายได้เพื่อพยุง
ชีวิตในแต่ละเดือน 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม 5,837,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                              
(แบบ ผ.01) 

 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 1. โครงการการเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกนามเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร “โครงการ
จัดท าผักสวนครัว/สวนสมุนไพร 
เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 
9 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน
หลวงรัชกาลที่ 10 เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

อบต. 32,750 จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เป็นโครงการน าร่องให้
ประชาชนในพื้นที่ถือปฏิบัติใน
การลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ไห้
กับครัวเรือน 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดท าซุ้มถวายพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา 
พัชรสุธิดาพิมลักษณ พระบรม
ราชินีเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินี 

อบต. 17,425 จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจัดซุ้มถวายพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

 
อบต 

 
-128,555 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการพัฒนาต้นไม้ใหญ่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบล 
ศรีบุญเรือง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

-เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใน
หลวงรัชกาลที่ 10 เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

หมู่ที่ 7 57,240 จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

กองการศึกษาฯ 

รวม 235,970 

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                   (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเปน็หน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1 จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอ 
กับภารกิจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุ
ส านักงานงานให้เพียงพอกับ

ภารกิจ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุส านักงาน 
เต็นท์ 
 

67,020 
123,277.15 

147,000 
 

จ านวนวัสดุเพียงพอกับ
ภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ภารกิจ 

ส านักงานปลัดอบต. 

2 จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุ
ส านักงานงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

16,440 
15,000 

 

จ านวนวัสดุเพียงพอกับ
ภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองการศึกษาฯ 

2 จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุ
ส านักงานงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

วัสดุไฟฟูา 
วัสดุส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

122,029 
31,390 
9,160 

 
 

จ านวนวัสดุเพียงพอกับ
ภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองช่าง 

3 จัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุ
ส านักงานงานให้เพียงพอกับ
ภารกิจ 

วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

29,154.64 
69,990 

จ านวนวัสดุเพียงพอกับ
ภารกิจ 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ภารกิจ 

กองคลัง 

รวม 630,460.79  
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                   (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเปน็หน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 1. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ า

ต าบล (1669) 
หน่วยกู้ชีพประจ าต าบล 
ศรีบุญเรืองมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

จัดซื้อพร้อมติดต้ัง
ไฟสัญญาณฉุกเฉินฯ 

89,573 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกู้ชีพ (1669) 

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม 89,573  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                       (แบบ ผ.01) 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
หน่วยด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 1. จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล

ปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ 
-เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

2 คร้ัง 
ปีใหม ่

สงกรานต์ 

89,710 เพิ่มจ านวนจุดตรวจ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม 89,710  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
33.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่6 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานงบกลาง  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 1. โครงการเพื่อช่วยเหลือในการให้

ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่
ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน สาธารณ
ภัยฯล, 

เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูเหตุที่
เกิดจากภัยพิบัติ 

หมู่ที่ 5-12 
 
 
 

31,698.69 
 

จ านวนประชาชนที่
ประสบความเดือนร้อย
จากสาธารณภัย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
(แบบ ผ.02) 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แผนงานการศึกษา     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ด าเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวิน- 
กุดหล่ม ตามโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบยู
แข็งแรง 

1 30,000 จ านวนนักเรียนมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 

2. อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในเขตบริการ
อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับกิจกรรม 
ต่าง ๆที่องค์กรจัดขึ้น 

1 15,000 จ านวนเด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่เพิ่ม
มากขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โ ร ง เ รี ย นบ้ าน ดอ น ดู่ คุ รุ
ราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

3. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าปีของโรงเรียนในเขตอบต. 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับกิจกรรมต่างๆ
ที่องค์กรจัดขึ้น 

1 15,000 จ านวนเด็กและเยาวชน 
ได้ออกก าลังกายได้
อย่างถูกต้องและเหมาะ
แก่วัย 

เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆที่องค์กรจัดขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โ ร ง เ รี ย นบ้ าน ดอ น ดู่ คุ รุ
ราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

4. อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้ารับกิจกรรมต่างๆ
ที่องค์กรจัดขึ้น 

1 15,000 จ านวนเด็กนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและได้
รู้จักการอดทนต่อ
สภาพแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนได้
ท าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โ ร ง เ รี ย นบ้ าน ดอ น ดู่ คุ รุ
ราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

4 อุดหนุนอาหารเสริมนม 
 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริมนมครบทุก
คนในโรงรียน 

1 536,690.4 จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้รับอาหารเสริมครบ
ทุกคน 

ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
เสริมนม (นม)ครบ
ทุกคน 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โ ร ง เ รี ย นบ้ าน ดอ น ดู่ คุ รุ
ราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

1 1,207,305 จ านวนเด็กเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันและเพิ่ม
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านวังเวิน-กุดหล่ม 
โ ร ง เ รี ย นบ้ าน ดอ น ดู่ คุ รุ
ราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

รวม 1,818,995.4  



 
                                                                                                                                                                                                                                                                

(แบบ ผ.02) 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 10 ในการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 5 ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองกรศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 6 ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 7 ในการจัดงานประเพณี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 8 ในการจัดงานประเพณี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 9 ในการจัดงานประเพณี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

รวม 180,000  
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                

(แบบ ผ.02) 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 11 ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที่ 12 ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 30,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

15 อุดหนุนโครงการงานไหมมัดหมี่
ของดีเมืองชลบท ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 130,000 จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนได้เข้าร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ชนบท 

รวม 190,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(แบบ ผ.02) 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  
 
ยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

1. อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้าต าบลศรีบุญเรือง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติการในการ
ออกส ารวจข้อมูลใน
พื้นที่ 

1 30,000 จ านวนผู้เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนปลอด
จากการได้รับเชื้อ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด
อบต. 

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดท าโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5-12 ต าบล 
ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อด าเนินการ
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

4 หมู่บ้าน 80,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
และปลอดภัยจาก
โรคระบาด 

ส านักงานปลัด
อบต. 

คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7,8,9,10 

รวม 110,000     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                
(แบบ ผ.02) 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายและรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

1 20,000 จ านวนโครงการรองรับ
การสนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักงานปลัดอบต. ที่ท าการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น 

2. โครงการอุดหนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอชนบท 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

1 30,000 จ านวนโครงการรองรับ
การสนับสนุน 

มีการประสาน
ร่วมมือในการปูองกัน
และแก้ไข 

ส านักงานปลัดอบต ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
ชนบท 

                                                                                                รวม 50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(แบบ ผ.02) 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการภายใน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการภายในชุมชน 

1 100,000 จ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เกิดการเชื่อมโยง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัดอบต. กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลศรีบุญเรือง 

                                                                                                รวม 100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.08) 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีบี จ านวน ๑ 
เคร่ือง 

21,000 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด บ้านดอนดู่
น้อย ม.10 

100,000 ใช้ในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด บ้าน 
ใหม่ศิวไิลย์น้อย ม.12 

100,000 ใช้ในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์พาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและใช้ในการ
บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในต าบลศรีบุญเรือง 
ฯลฯ 

จัดซื้อรถอเนกประสงค์ 
 (รถอีแต๋น) ต าบล 
ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท 

400,0000 ใช้ประโยชน์ในงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและใช้ใน
การบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ต าบลศรีบุญเรือง ฯลฯ 

ส านักงานปลัดอบต. 

รวม 621,000  
 
 
 
 



 
 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรืองด าเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.08) 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

-โต๊ะพับสีขาว  54,297.76 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดอบต. 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

พัดลม ๒ ตัว 6,000 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/รองรับการ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดอบต 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บ้าน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 จอ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง 

22,000 ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานปลัดอบต 

รวม 82,297.76  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙) ซึ่ง
จังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการตามมาตรการปูองกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าส่ังเลยประกาศ๕ระกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ขอนแก่น มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก หรือเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ
โรค บางโครงการกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเปูาหมายลดลง แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้ด าเนินการเพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง  แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนเพิ่ม / ลด งบประมาณ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และ สนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม 
 
 



 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรง
ขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสม อในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้ อม
ทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้ การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  เลขที่ ๓๐๓  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐  หมายเลข
โทรศัพท์  ๐-๔๓๐๐-๙๘๘๑  ในวันเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 


