
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ดังนี้ 

 
 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
"คุ้งน้ำวนคนคุณภาพชีวิตดี มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึง มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน" 
 
 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
1. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุม

โรค รวมถึงป้องกันและบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่  
2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน  
3. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬานันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
4. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการแก่เด็ก สตรี 

คนชรา ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสและบริหารจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พ่ึง  
5. พัฒนาระบบการคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ภายในท้องถิ่น  
6. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และมลพิษต่างๆ รวมถึงดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น  
7... 
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7. พัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการแก่
ประชาชน  

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๙. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรและการบริการ ส่งเสริมพัฒนาการพาณิชยกรรม การ

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน  
10. พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
11. ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบัน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
13. ส่งเสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่

ประชาชน  
14. จัดการดูแล ปกป้องและบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น  
15. สนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
5. แผนงานงบกลาง 
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3. แผนงานการเกษตร 

การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
6. แผนงานการเกษตร 

การพัฒนา... 
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การพัฒนา การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3. แผนงานการเกษตร 
4. แผนงานงบกลาง 

การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
 

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ ต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) (ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต -  แผนงานการศึกษา 47 1,677,900.00 

-  แผนงานสาธารณสุข 8 293,000.00 
-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 8,925,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 192,700.00 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 55,000.00 
-  แผนงานงบกลาง 1 70,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -  แผนงานเคหะและชุมชน 10 3,711,900.00 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 898,000.00 
-  แผนงานการเกษตร 9 1,377,000.00 
-  แผนงานพาณิชย์ 2 88,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 990,500.00 
-  แผนงานการศึกษา 1 0.00 
-  แผนงานเคหะและชุมชน 5 841,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 15,000.00 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.00 
-  แผนงานการเกษตร 3 55,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 345,000.00 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 500.00 
-  แผนงานการเกษตร 3 40,000.00 
-  แผนงานงบกลาง 1 100,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 385,000.00 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 60,400.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 427,000.00 

รวม 162 21,043,900.00 
 

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) (ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา งบประมาณที่ได้รับ ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านงาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-  แผนงานการศึกษา 47 1,677,900.00 45 1,083,999.00 45 538,787.57 

-  แผนงานสาธารณสุข 8 293,000.00 7 266,000.00 5 48,450.00 

-  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 8,925,000.00 7 8,589,000.00 7 8,344,300.00 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 192,700.00 3 186,950.00 1 0.00 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 55,000.00 1 30,000.00 0 0.00 

-  แผนงานงบกลาง 1 70,000.00 1 70,000.00 1 70,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา งบประมาณที่ได้รับ ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 10 3,711,900.00 10 5,251,000.00 10 3,480,000.00 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 898,000.00 3 898,000.00 3 898,000.00 

-  แผนงานการเกษตร 9 1,377,000.00 0 0.00 0 0.00 

-  แผนงานพาณิชย์ 2 88,000.00 2 88,000.00 2 88,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 990,500.00 14 869,500.00 11 450,181.00 

-  แผนงานการศึกษา 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 5 841,000.00 4 816,000.00 4 813,600.00 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 15,000.00 2 15,000.00 1 0.00 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.00 0 0.00 0 0.00 

-  แผนงานการเกษตร 3 55,000.00 2 0.00 2 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 345,000.00 3 358,000.00 1 46,018.00 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 500.00 1 500.00 1 0.00 

-  แผนงานการเกษตร 3 40,000.00 0 0.00 0 0.00 

-  แผนงานงบกลาง 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 



 
 

-7- 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา งบประมาณที่ได้รับ ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 385,000.00 5 165,000.00 5 2,610.00 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 60,400.00 3 15,400.00 2 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 427,000.00 8 257,000.00 4 6,074.00 

รวม 162 21,043,900.00 123 19,059,349.00 107 14,886,020.57 

 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินนอก

งบประมาณรายจ่าย จำนวน 107 โครงการ งบประมาณ 14,886,020.57 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
  ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) (ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 
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 ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านงาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.1 แผนงาน
การศึกษา 

1.1.1 โครงการเห็ดมหัศจรรย์ 0 -. เด็กบอกชื่อเห็ดชนิดต่าง ๆ  ได้ 
- เด็กบอกรูปร่างลักษณะของเห็ดชนิดตา่งๆ ได้ 
- เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของเห็ดผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ได ้

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกชื่อเห็ดได้
ถูกต้องตามวัย 

1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำตำบลคุ้งนำ้วน 

8,855 - เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวนัเด็ก
แห่งชาติภายในตำบล 
-เด็กได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญาผ่าน
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 

-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าหมายที่กำหนด 
-เด็ก เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 
คร้ัง/ป ี

1.1.3 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...สาร 436 -มีช่องทางสำหรับประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
-มีช่องทางรบัฟังปญัหาและข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

มีช่องทางการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.1.4 โครงการรับสมัครนักเรียน 900 เด็กได้รับการศึกษาอย่างเทา่เทียมและทั่วถึง เด็กเล็กได้เข้าเรียนใน ศพด.อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง 100% 

1.1.5 โครงการนิเทศภายในชั้นเรียน 0 ครูสามารถนำคำแนะนำด้านวิชาการจากการ
นิเทศชั้นเรียนไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ ออกนิเทศชั้นเรียนจำนวน
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง/ป ี

1.1.6 โครงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เด็กเล็กโดยการทำวิจัยชัน้เรียน  

0 ครูสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์/พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้วิจัยชั้นเรียน 

จำนวนวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง/
คน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  

1.1.7 โครงการสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้าน
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมข้อตกลงต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
มาปรับปรุงการบริหารงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประชาสมัพันธ์ผลงาน 
-ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมผูป้กครอง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินความ
พึงพอใจมาปรับปรุงการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-จัดแสดงผลงานนทิรรศการของนักเรียน 

1.1.8 โครงการสำรวจสื่อการเรียนการ
สอน 

0 -มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-จัดหาสื่อการเรียนการสอนใหม่ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กตามวัย 
-ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน 
-กระตุ้นเด็กมีความสนใจทีจ่ะเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ
มากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถใช้งานได้ 100% 

1.1.9 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 0 -มีแบบบนัทึกข้อมูลนักเรียนเปน็รายบุคคล 
-ผู้ปกครองกับครูมีความสัมพันธอั์นดีต่อกัน 

ครูผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.1.10 โครงการหนูน้อยออมเงิน 0 -เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังการออมเงิน 
-นักเรียนรู้จักความมัธยัสถ์ อดออม 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถออมเงิน
ได ้

1.1.11 โครงการเด็กไทยใช้จ่ายอย่าง
พอเพียง 

0 -เด็กเรียนรู้วิธีการซื้อขายอย่างง่ายได ้
-เด็กเรียนรู้การเล่นบทบาทสมมติวิธีการใช้เงิน
อย่างถูกต้อง 
-ฝึกทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่ายให้กับ
เด็กได้ 

เด็กรู้วิธีการซื้อขายอย่างง่ายได ้
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.12 โครงการประดิษฐ์สื่อจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 

0 -เด็กรู้จักประโยชน์ของเศษวัสดเุหลือใช้ 
-ลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ภายในบ้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 
-เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการ 

เด็กสามารถประดิษฐส์ื่อจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
คนละ 1 ชิน้ 

1.1.13 โครงการเล่านิทานพื้นบ้าน 0 -เด็กได้ข้อคิดจากการฟังนิทานพื้นบา้น 
-เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการ 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พูดโต้ตอบ ซักถาม
ขณะฟังนิทานพืน้บา้นได้ 

1.1.14 โครงการ 5 ส ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินมาปรบัปรุง
การปฏิบัติงานในศนูย์พฒันาเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนนิกิจกรรม 5 ส โดย
กำหนดผู้รับผดิชอบในแต่ละพืน้ที่ 
-บุคลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้ความ
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 

1.1.15 โครงการวันมาฆบูชาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกวิธีปฏิบัติตนในวันมาฆบูชาได ้
-เด็กบอกกิจกรรมที่ปฏิบัติในวนัมาฆบูชาได้ 
-เด็กเข้ารว่มกิจกรรมการเวียนเทียนที่วัด 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกกิจกรรมที่
ปฏิบัติในวนัมาฆบูชาได้ 

1.1.16 โครงการวันวิสาขบชูาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกกิจกรรมที่ปฏิบัติในวนัวิสาขบชูาได้ 
-เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนที่วัด 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทุกภาคส่วน 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถบอก
กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันวสิาขบชูาได้ 

1.1.17 โครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก 

0 -เด็กบอกหน้าที่ของครูได้ 
-เด็กแสดงความเคารพครูอย่างเหมาะสม 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บอกหน้าที่ของครู 
และแสดงความเคารพครูอย่างเหมาะสม 

1.1.18 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่แม่ได้ 
-เด็กบอกชื่อดอกไม้ประจำวันแม่ได ้
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บอกชื่อดอกไม้
ประจำวนัแม่แห่งชาติและร่วมกิจกรรมเพื่อ

แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแมไ่ด ้
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

0 -เด็กได้สังเกตจากการเรียนรู้ในแหล่งชุมชน 
-ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พูดโต้ตอบซักถาม
ขณะเดินชมแหล่งเรียนรู ้

1.1.20 โครงการหนูน้อยตามรอยพระ
บาท 

0 -เด็กสำนักในพระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 
-เด็กสามารถบอกพระราชกรณยีกิจที่สำคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 ได้
ตามวัย 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกพระราช
กรณียกิจได้ตามวัย 

1.1.21 โครงการวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 -เด็กทราบความสำคัญของวันขึน้ปีใหม่ 
-เด็กทราบกิจกรรมที่จัดในวันขึน้ปีใหม่ 
-เด็กและครูร่วมกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยน
ของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกกิจกรรมที่จัด
ในวันขึ้นปีใหม่ได ้

1.1.22 โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กตอบคำถามของครูเกี่ยวกับวันเด็กได้ตามวยั 
-เด็กมีความกล้าแสดงออก 
-ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก 

1.1.23 โครงการวันครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 -เด็กบอกหน้าที่ของครูได้ 
-เด็กแสดงความเคารพครูอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บอกหน้าที่ของครู
และแสดงความเคารพครูอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง 

1.1.24 โครงการวันพระ ธรรมะสุขใจ 0 -เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
-เด็กร่วมกับผู้ปกครองทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ในวันพระ 
-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟังคำสั่งสอน
ของพระ 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.25 โครงการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสงู 0 -เด็กทุกคนมีความเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 

เด็กทุกคนได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสงูตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

1.1.26 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจ
เด็กเล็ก 

0 -เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอนามัย 
-เด็กได้รับการบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน 
-ส่วนราชการภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

1.1.27 โครงการวันอาสาฬบูชาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในวันอาสาฬบชูาได้ 
-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเวียนเทียน 
-ปลูกฝังวฒันธรรมอันดีงามของไทยให้แก่เด็ก 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกกิจกรรมที่ทำ
ในวันอาสาฬบูชาได้ตามวัย 

1.1.28 โครงการแห่เทียนพรรษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำในวนัเข้าพรรษาได้ 
-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
-ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกภาคส่วน 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกกิจกรรมที่ทำ
ในวันเข้าพรรษาได้ตามวยั 

1.1.29 โครงการวันออกพรรษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนในวันออกพรรษาได้ 
-เด็กบอกกิจกรรมที่ทำในวันออกพรรษาได้ 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 บอกกิจกรรมที่ทำ
ในวันออกพรรษาได ้

1.1.30 โครงการวันลอยกระทงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กฝึกทำกระทงอย่างงา่ยจากวัสดุธรรมชาตไิด้ 
-เด็กร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้ 
-ผู้ปกครองและเด็กร่วมกิจกรรมทำกระทงอย่าง
ง่ายจากวสัดุธรรมชาติได ้

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถบอกวัสดุ
ที่ใช้ทำกระทงได ้

1.1.31 โครงการวันสงกรานตศ์ูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0 -เด็กบอกกิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ 
-เด็กบอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในวันสงกรานต์ 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เดก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เล่นกิจกรรมในวัน
สงกรานตไ์ด้ตามวัยและเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สงกรานต ์
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพฒันา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.32 โครงการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คุ้งน้ำวน 

หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
คุณภาพ 

1.1.33 โครงการคุ้งน้ำวนรักการอ่าน 0 ที่อ่านหนังสือในพื้นที่และมีกิจกรรมเพื่อสร้าง
เสริมพฤติกรรมรักการอ่าน 

จำนวนที่อ่านหนังสือประจำตำบลคุ้งนำ้วน 

1.1.34 โครงการหนูน้อยก้าวสู่อาเซียน 0 -เด็กได้ทราบและแปลความหมายคำศัพท์จาก
ภาษาตา่งประเทศอย่างน้อยสปัดาห์ละ ๑ คำ 
-เด็กได้รับการฝึกทักษะการออกเสียง การอ่าน
และการแปลความหมาย 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เรียนรู้คำศัพท์
ภาษาตา่งประเทศได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 
คำ 

1.1.35 โครงการเสริมสร้างวินัยการคัด
แยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 -เด็กรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 
-เด็กรู้จักนำขยะหรือของเหลือใช้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักวิธีการ
คัดแยกขยะ 

1.1.36 โครงการนิทานยืมอ่าน 0 -สร้างนสิัยรักการอ่านให้แก่เด็ก 
-ส่งเสริมความรัก ความสัมพนัธร์ะหว่าง
ครอบครัว 

กิจกรรมการให้บริการยืม – คืนหนังสือนิทาน 

1.1.37 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสำหรับเด็ก 

0 -เด็กมีความคิดสร้างสรรค ์
-เด็กได้เรียนรู้ตามบริบทของท้องถิ่นและสามารถ
ใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ด้วยตนเองไดต้ามวัย 

1.1.38 โครงการกล้วยมหัศจรรย์ 0 -ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้านตาม
วัย 
-ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามบริบทของท้องถิ่นและ
เกิดการใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
-ปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถนำ
ผลผลติในท้องถิ่นมาประกอบอาหารได้ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.39 โครงการอบรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก 

0 -ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายและ
สมองเจริญเติบโตสมวัย 
-ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะ
โภชนาการในเด็ก 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมระดับมากข้ึนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

1.1.40 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย 0 -เด็กได้รับการปลูกฝงัค่านยิมของความเป็นไทย 
-เด็กได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
-ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 รู้จักคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.1.41 โครงการชาวประชาอุ่นใจกอง
การศึกษาฯ รับใช้ประชาชน 
 

0 -ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทบัใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความสามัคคีกัน
ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีม 
-บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

-ผู้รับบริการไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 มีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการตั้งแต่ระดับมากข้ึน
ไป 
  
 

1.1.42 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

29,629.98 นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตตำบลคุ้งน้ำวนมีภาวะ
โภชนาการที่ด ี

จำนวนนักเรียนชัน้อนบุาลถึงชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบ
ทุกคน 

1.1.43 โครงการสนับสนนุกองทุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสงักัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

381,000 นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตตำบลคุ้งน้ำวนมีภาวะ
โภชนาการที่ด ี

จำนวนนักเรียนชัน้อนบุาลถึงประถมศึกษาปีที่ 
6 ได้รับประทานอาหารกลางวนั 100% 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

  1.1.44 สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน) 

113,040 -เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวนัครบ
ทุกคนและมีภาวะโภชนาการทีด่ี 
-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน 
-เด็กอนุบาลได้รับการสนับสนนุหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และได้รับ
การพัฒนาผ่านกิจกรรมผ่านผู้เรียน 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการและมีพฒันาการที่ดี 

1.1.45 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4,926.60 -เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดีเปน็ไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมเปน็
ประจำ 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนม
ครบ ๑๐๐% 

1.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

1.2.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้ “ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบา้ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา 
เทพยวดี”  
 

43,500 -สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม 
-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัข
บ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถกูต้องและ
รับผิดชอบ 
-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันสุนัขกัด และการปฏบิัตตินหลังจากถูก
สุนัขกัด 

สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคุ้งนำ้วนได้รับการ
ฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 80 
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  1.2.2 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนและ
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

4,950 สุนัขและแมวได้รับการขึ้นทะเบียนครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคุ้งนำ้วนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนมากกว่าร้อยละ 80 

1.2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

0 -สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ให้เหลือไม่เกิน ๗๙ ต่อแสนประชากร 
-ทำให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่
ถูกต้องเหมาะสม การป้องกันไมใ่ห้เกิดโรค 

พื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพื้นที่ 100% 

1.2.4 โครงการล้อมร้ัวรู้ทันป้องกันเอดส์ 0  -ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส์และโรคทางเพศสัมพนัธ ์
-ประชาชนได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลคุ้งนำ้วน มี
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ 
ใช้ในการป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยงและ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผูป้่วยโรคเอดส์ ร้อยละ 
50 จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1.2.5 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้
จักรยานในชวีิตประจำวนั 

0 ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยการปัน่จักรยานเสริมสรา้งสขุภาพด้วยตนเอง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัด
โครงการร้อยละ 60 

1.3 แผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 

1.3.1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

6,571,700 ผู้สูงอายไุด้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ จำนวนผู้สงูอายุทีไ่ด้รับการสงเคราะห์ ครบทุก
คน 

1.3.2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

1,742,600 ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จำนวนผู้พิการทีไ่ด้รับการสงเคราะห์ ครบทุก
คน 

1.3.3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

12,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชพี จำนวนผูป้่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ ครบ
ทุกคน 

1.3.4 โครงการส่งเสริมสนับสนนุให้มีการ
จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการใน
เขต อบต. 

0 คนพิการในเขต อบต. 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ผู้พิการได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม ร้อยละ ๖๐ 
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  1.3.5 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและ
ผู้ป่วยเอดส ์

0 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พึ่งและผูป้่วยเอดส์ได้รบัทราบข้อมูล
ข่าวสารและสิทธปิระโยชนท์ี่ตนควรได้รับ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการประชาสัมพันธ์
และสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

1.3.6 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ
ของ อปท.อำเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 
ให้แก่ อปท.ที่รับผิดชอบ 

18,000 มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี และ
เป็นสถานที่กลางในการประสานงานราชการกับ
หน่วยงานราชการ 

สนับสนนุงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 

1.3.7 โครงการวัดประชารัฐสรา้งสุข พัฒนา
วัดตามแนวทาง 5 ส 

0 -บุคลากรสามารถนำหลักการ 5 ส มาปรบัใช้ใน
ที่ทำงานได ้
-วัดในพื้นทีไ่ด้รับการพฒันาอย่างเหมาะสม 

จัดกิจกรรมพัฒนาวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

1.4 แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1.4.1 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี 

0 เด็กและสตรีได้รับการปฏิบัติทีด่ขีึ้น ลดความ
รุนแรงภายในสังคม 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากเป้าหมายที่กำหนด 

1.5 แผนงาน 
งบกลาง 

1.5.1 สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

70,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวนได้รับ
การสนับสนนุงบประมาณในการดำเนินการ
จัดบริการสาธารณสุขในพืน้ที่ 

อบต.คุ้งน้ำวนสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพตำบลคุ้งน้ำวนร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจาก สปสช. 
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2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.1 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

2.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14) 

597,000 
(กันเงิน) 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 
ระยะทาง 410 เมตร 

2.1.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 
(รอบที่ทำการ อบต.คุ้งน้ำวน 

332,000 
(กันเงิน) 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา 

ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. ระยะ 140 เมตร 

2.1.3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่ง
เดี่ยว (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 (บริเวณ
บ้านคลองตาจา่ ซอย 5 - บ้านนาย
ประทีป เทศเจริญ) 

497,000 
(กันเงิน) 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว (แบบโซ
ล่าเซลล์) จำนวน 10 ตน้ 

2.1.4 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (รอบพื้นทีท่ี่ทำ
การ อบต.คุ้งน้ำวน) 

87,000 
(กันเงิน) 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังและระบายน้ำให้ไหลได้
สะดวก 

วางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) เสน้
ผ่านศนูย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะรวม 90 เมตร 

2.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 5) ตำบลคุ้งน้ำวน 

117,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมน่้อยกว่า 165 ตารางเมตร 

2.1.6 ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลายพร้อม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(บริเวณซอยช่างเทือง) ตำบลคุ้งน้ำวน 

214,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

-ลดการพังทลายของตลิ่ง 
-ลดปัญหาการรุกลำ้คลองสาธารณะ 
-ลดการตื้นเขินของทางนำ้ 

ก่อสร้างกำแพงกันดนิ ระยะ 39 เมตร และ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 39 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 156 ตาราง
เมตร 

2.1.7 ก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย หมู่ที่ 
1 (บริเวณใกล้บ้านคุณกิตตินันท์ เกตุแก้ว) 
ตำบลคุ้งน้ำวน 

81,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

-ลดการพังทลายของตลิ่ง 
-ลดปัญหาการรุกลำ้คลองสาธารณะ 
-ลดการตื้นเขินของทางนำ้ 

ก่อสร้างกำแพงกันดนิ ระยะ 30 เมตร  
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  2.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 
(บ้านวัดโคก ซอย 1) ตำบลคุ้งนำ้วน 

274,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

วางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ระยะ
รวม 72 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 72 เมตร 
หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 211.50 ตารางเมตร  

2.1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ซอย 2 (ซอยยาย
ถม) ตำบลคุง้นำ้วน 

349,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
คมนาคมสัญจรไปมา 

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 129 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 516 ตารางเมตร 

2.1.10 ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว 
ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งนำ้วน 

500,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว หลอด LED 
จำนวน 10 ต้น 

2.2 แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2.2.1 ปรับปรุงรางระบายน้ำตวั หมู่ที่ 3 
(บ้านวัดโคก ซอย 3) ตำบลคุ้งนำ้วน 

161,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังและระบายน้ำให้ไหล
ได้สะดวก 

ปรับปรุงรางระบายนำ้ตัวยู ขนาดภายนอก 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝา
ปิด ค.ส.ล. ระยะรวม 58 เมตร 

2.2.2 ก่อสร้างกำแพงกันดนิพังทลาย หมู่
ที่ 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) ตำบลคุ้ง
น้ำวน 

334,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

-ลดการพังทลายของตลิ่ง 
-ลดปัญหาการรุกลำ้คลองสาธารณะ 
-ลดการตื้นเขินของทางนำ้ 

ตอกเสาเข็มไม้กันดินทลายพร้อมลงลูกรังเสริม
คันครอง ความยาว 150 เมตร 

2.2.3 ก่อสร้างกำแพงกันดนิ หมู่ที่ 1 
(บริเวณใกล้บ้านคุณกิตตินนัท์ เกตุแก้ว) 
ตำบลคุง้นำ้วน 

403,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

-ลดการพังทลายของตลิ่ง 
-ลดปัญหาการรุกลำ้คลองสาธารณะ 
-ลดการตื้นเขินของทางนำ้ 

กำแพงกันดิน ระยะทาง 160 เมตร 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

 2.3 แผนงาน
พาณิชย์ 

2.3.1 ขยายเขตเมนประปา หมู่ที่ 7 
(บ้านคลองตาจ่า ซอย 3) ตำบลคุ้งน้ำวน 

39,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

ผู้ใช้นำ้มีนำ้ใช้อย่างทั่วถึง วางท่อ PVC เส้นผ่าศนูย์กลาง 2 นิ้ว (ความ
หนาชัน้ 13.5) ระยะรวม 280 เมตร 

2.3.2 ขยายเขตประปา ซอย 6 (บ้านม้า
ลาย) หมู่ที่ 2 ตำบลคุง้นำ้วน 

49,000 
(จ่ายขาดเงนิ

สะสม) 

ผู้ใช้นำ้มีนำ้ใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 408 เมตร 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

3.1.1 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บ
ภาษ ี

0 ประชาชนทุกภาคส่วนได้รบัข้อมูลเกิดความ
เข้าใจในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรมาก
ยิ่งขึ้น 

จำนวนพื้นที่ในการประชาสัมพนัธ์ครบทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

3.1.2 โครงการกองคลังพร้อมใจ
ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ 

0 ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทบัใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้รับบริการไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป 

3.1.3 โครงการตามใจฉัน สานสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

0 -บุคลากรมีความสามัคคี มีการสื่อสารและ
ประสานงานทีด่ี มีการทำงานเปน็ทีม 

จัดโครงการ อาทิตย์ละ ๑ คร้ัง 

3.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5 ส  

0 อาคารสถานที่สะอาดสวยงาม วสัดุอุปกรณ์
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ประชาชนผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อ
สถานทีท่ี่เอ้ืออำนวย ร้อยละ ๗๐ ในระดับมาก 

3.1.5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูน้ำท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุง้นำ้วน 

261,290 การบริหารงานและการปฏบิัติงานของอบต.
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

3.1.6 โครงการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 

0 การบริหารงานและการปฏบิัติงานของอบต.
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพฒันา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

 

 

3.1.7 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

0 การบริหารงานและการปฏบิัติงานของอบต.
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

3.1.8 โครงการจัดรายการเสียงตามสาย
เพื่อประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

0 ประชาชนในเขตได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ด้านต่างๆอย่างทัว่ถึงรวดเร็ว 

ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากในการรับ
ข้อมูลข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ประชาชน  

3.1.9 โครงการประชาสัมพนัธ์ 
การดำเนินงานของ อบต.คุ้งน้ำวน 

39,000 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลงาน กิจกรรม
ของอบต.และมีทัศนคติที่ด ี

อบต.ดำเนินการประชาสัมพนัธผ์ลการ
ดำเนินงาน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. 

3.1.10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
อบต. 

147,702 -บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
-บุคลากรได้รบัความรู้ทักษะที่ดมีี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

บุคลากรในอบต.เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 
70 ข้ึนไป 

3.1.11 โครงการพัฒนาปรบัปรุงเว็บไซต์ 
www.kungnamwon.com 

2,189 เว็บไซต์อบต.คุ้งนำ้วนตอบสนองต่อการ
ให้บริการของผู้ใช้บริการได ้

เว็บไซต์ของอบต.คุ้งนำ้วนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง จำนวน 1 ระบบ 

3.2 แผนงาน
การศึกษา 

3.2.1 โครงการสภาเด็กคุ้งน้ำวนรวมใจ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

0 -เด็กและเยาวชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 
-เด็กและเยาวชนได้รู้จักการเสียสละเพื่อ
สังคมส่วนรวม 
-เด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะ 
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากเป้าหมายที่กำหนด 
-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการจัดโครงการตั้งแต่ระดับ
มากข้ึนไป 

 

http://www.kungnamwon.com/
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

 3.3 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

3.3.1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต 
อบต. 

813,600 ตำบลคุง้นำ้วนมีการดำเนินการจัดเก็บขยะ
อย่างเป็นระบบ 

จัดเก็บขนขยะมูลฝอย ครบทัง้ 7 หมู่บ้าน 

3.3.2 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน 

0 -ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการ
บริหารจัดการขยะ โดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนการจัดการขยะมูลฝอย และขยะ
อันตรายโดยชุมชน ครอบคลุมทกุครัวเรือน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

3.3.3 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ 

0 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์มลพิษในพืน้ที่ตา่งๆ 

เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์มลพิษในพืน้ที่ครอบคลุมทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

3.3.4 โครงการกองช่างรับใช้ประชาชน 0 ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทบัใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้รับบริการไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป 

3.4 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3.4.1 โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ
การใช้พลังงาน 

0 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
พลังงานทดแทน 

ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จาก
ครัวเรือนทั้งหมดของตำบลคุ้งนำ้วน ได้รับการ
รณรงค์การใช้พลังงานทดแทน  

3.5 แผนงาน
การเกษตร  

3.5.1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 เด็ก เยาวชน และประชาชนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการ
ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดธุรรมชาติ 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

3.5.2 โครงการรวมพลังพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

0 -ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนมีส่วนร่วม
รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
-ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจาก
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

4.1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพและอาชีพ
เสริมให้แก่สตรี เยาวชนและประชาชน
ตำบลคุง้นำ้วน 

46,018 ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริมมากขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ ๗๐ 

4.2 แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4.2.1 โครงการประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวตำบลคุ้งนำ้วน 
 

0 -ตำบลคุง้นำ้วนเปน็ที่รู้จักของคนทั่วไป 
-ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์สถานที่สำคัญ
ในตำบล สนิค้า OTOP และของดีภายใน
ตำบล 

ดำเนินการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพนัธ์
สถานทีส่ำคัญในตำบล สนิค้า OTOP และของ
ดีภายในตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 300 ฉบับ 

4.3 แผนงาน 
งบกลาง 

4.3.1 โครงการสนับสนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน 

100,000 กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมีความ 
เข้มแข็งและได้รับการสนับสนุนจากส่วน
ราชการ 

สนับสนนุกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 
คร้ัง 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

5.1 แผนงาน 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

5.1.1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณภัยมากขึ้น กิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1.2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติสาธารณภัย 

0 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

5.1.3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ์

2,610 สามารถบริการประชาชนและลดจำนวน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ได ้

ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จำนวน 2 คร้ังๆ
ละ 7 วัน 

5.1.4 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนใน
ตำบลคุง้นำ้วน 

0 ประชาชนมีขวัญและกำลังใจในความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

กิจกรรมออกตรวจเวรรักษาความปลอดภัย
ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และ
เจ้าหน้าที ่

5.1.5 โครงการตรวจสอบสภาพการใช้
งานวสัดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ 

0 มีอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณ
ภัยให้พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ 

ตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์อยา่งน้อยปลีะ 1 
คร้ัง  
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
จำนวนเงินที่

ดำเนินการจริง 
ผลที่ได้รบัจริงหรือผลที่สำคัญ ตัวชี้วัด 

 5.2 แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5.2.1 โครงการประเมินความโปร่งใส
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุง้นำ้วน 

0 สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำแบบประเมนิและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

5.2.2 โครงการบุหรี่เลิกได้ ถ้าใจกล้าพอ 0 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบหุรี่ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากเป้าหมายที่กำหนด 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

6.1 แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

6.1.1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

718 ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึง
ความสำคัญของวฒันธรรมประเพณีไทยที่
ดีงาม 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการไมน่้อยกว่า 5 
กิจกรรม 

6.1.2 โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวสิาขบูชา 

0 ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในวัน 
วสิาขบชูา และร่วมกันทำนบุำรงุ
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สบืไป 

จำนวนผู้ร่วมลงชื่อ ลด ละ เลิก อบายมุขช่วง
เทศกาลวันวิสาขบชูา จำนวน 100 คน 

6.1.3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

3,356 เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

จำนวนกิจกรรมรณรงค์ ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

6.1.4 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2,000 ส่วนราชการหน่วยงานตา่งๆ และ
ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดย
การจัดงานรัฐพธิ ี

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 

รวม 14,886,020.57   
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ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็น
จำนวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์คลังของท้องถิ่น 

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ
ตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
วิกฤตการณ์ต่างๆ 

หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้รับข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ 

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
- โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64      จำนวน   162  โครงการ 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

- โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64      จำนวน   123  โครงการ 
 (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 คิดเป็นร้อยละ 75.92   ของโครงการทั้งหมด  จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64     จำนวน   107  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 87.00    
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  รวมทั้งสิ้น  14,886,020.57  บาท 
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และการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนฯ ทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมฯ นั้น ทาง อบต.ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนนี้มีบาง
โครงการที่ดำเนินการแล้ว โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุน เงินสะสม แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนฯ ทางเว็บไซด์กรมส่งเสริมฯ ได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
᠅ 

ยุทธศาสตร์ที่ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   59 9,001,537.57 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   15 4,466,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   19 1,263,781.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   3 146,018.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 2,610.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   4 6,074.00 

รวมทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์ 107 14,886,020.57 
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 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำ เนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนงบ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 5. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 6. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
มากขึ้น 
 7. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 8. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวนไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
 จากการประเมนิผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

 ๑. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันภายในห้วงเวลา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ยังมีการดำเนินการโครงการต่างๆ 
ล่าช้า (ยกเว้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น) 

 2. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนที่ดำเนินการโครงการจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน รายงานผล
การดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นทุกไตรมาส ให้ฝ่ายนโยบายและแผน ไม่ต้องรอการติดตามและประเมินผลรอบเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 3. ในการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการให้พิจารณาดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ เพ่ือลดการกระจุกตัวของการเบิกจ่าย
งบประมาณในช่วงสิ้นปี 

 
  

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
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ฉ. คณะกรรมการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 (1) นายพิชิต   บำรุงทรัพย ์    ประธานกรรมการ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (2) นายชัยชนะ อ่อนละมูล    กรรมการ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (3) นายสำเริง  เล็บครุฑ     กรรมการ 
  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (4) นายสมจิตร์   เสาร์เกิด     กรรมการ 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 2/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (5) นายดนัย  เกิดดวง    กรรมการ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (6) นายประหยัด ทัศนัยนา    กรรมการ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 7/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (7) นายจำเนียร  ศรีไกรสิทธิ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 (8) นายชัยวัฒน์ ชุนจินดา    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 (9) นายสมศักดิ์ บุตรพวง     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 (10) นายสกล  เรืองศรี     กรรมการ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน/ผู้แทนภาคราชการและ/หรือ 
  รัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
 (11) นางเรณ ู  จงึเจริญ     กรรมการ 

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลคุ้งน้ำวน/ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก 

 (12) นางสาวนัททรียา   จิตบำรุง     กรรมการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี) /ผู้แทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 

 (13) นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต ์    กรรมการ 
  กำนันตำบลคุ้งน้ำวน/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
 (14) นายชัยพร  อาจจรูญ    กรรมการ 
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
 (15) นางวนิดา   สอนส่งกลิ่น    กรรมการ 
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
 (16) นายอุกฤษฏ์  กรับทอง     กรรมการและเลขานุการ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
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 (17) นางวารุณี  เจียมจันทรเศขร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

   2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (7) นายสมพงษ์ สัยเขียนวงศ ์   ประธานคณะกรรมการ 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
 (1) นายประพันธ์ รัตนบุตร   กรรมการ 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (2) นางพิศมัย  หุตะจิตต ์   กรรมการ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 4/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (3) นางเจียมจิต บัวงาม    กรรมการ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 6/ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. 
 (4) นายเสนาะ นพแกว้    กรรมการ 
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิน่คัดเลือก 
 (5) นายพิศิษฐ์  ปิตินันท์พิบูล   กรรมการ 
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
 (6) นางสาวขจี คุ้มเสาร์    กรรมการ 

ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเหนือวน/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 

 (7) นางกาญจนา เหล่างาม   กรรมการ 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (8) นายพยอม  เอ่ียมละมัย   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 (10) นายไพโรจน์ กาญจนดิษฐ์   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 (11) นางวารุณ ี เจียมจันทรเศขร   กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
 (1) นายอุกฤษฏ์ กรับทอง     ประธานกรรมการ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (2) นางกาญจนา เหล่างาม    กรรมการ 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 (3) นางจุรีพร  ทองอินทร์    กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 (4) นางณณัฐ  หอมชื่น     กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 (5) นางวรมน  คงอยู่     กรรมการ 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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