
 
รายงานผล 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบเดือนธันวาคม 2563 

 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย   หน้า ก 
 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายจึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
********************* 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้ายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง 
ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้ายโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองหมากฝ้าย           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลหนองหมากฝ้ายหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุ ประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายในการรายงานผลการติดตาม
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โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายหรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้ายมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      
ต าบลหนองหมากฝ้าย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภำยในเดือนธันวำคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดย
การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 

   5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน    
ต าบลหนองหมากฝ้ายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย 
 
6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายแต่ละคน แต่
ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้ายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัด
ปัตตานี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอยะหริ่ง และแผนชุมชนต าบลหนองหมากฝ้าย 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลหนองหมากฝ้ายเป็นต าบล
ขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถี
ชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข 
น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"มุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ เพิ่มพูนรำยได้ ใส่ใจสุขภำพ 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า 
กลยุทธ์ที่ ๒  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค น้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร้างการบริการ เคหการ และ

สันทนาการ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 5   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และสาธารณสุข 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศำสตร์ 
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  กลยุทธ์ที่ 7   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 8   ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ที่ 9   การป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
  กลยุทธ์ที่ 10   การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท ์ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข้างถนน และพ้ืนที่ 
สาธารณะให้มีความสะอาด ร่มรื่น 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดหาวัสดุ ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ส านักงาน 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 
  1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง  โดยจัดให้มีระบบ
การให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อาทิ เช่น ถนนครอบคลุมเส้นทางหลักน้ าประปา
เพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงร้อยละ 80 ของครัวเรือน และได้รับการพัฒนา 
ให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
  2. การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียม ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
โดยจัดให้มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพื้นที่ ระบบการ 
บริการสาธารณสุขได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการศึกษาความรู้และสุขภาพ  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี 
ท้องถิ่นในอดีตยังคงด ารงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสาน 
ประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการวันสงกรานต์ของทุกปี 
  3. พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
โดยจัดให้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนน่าร่มรื่นน่าอยู่ในพ้ืนที่หนองหมากฝ้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 32 

3.เป้ำประสงค์ 
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  4. การพัฒนาและจัดการการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดมีการส่งเสริม
พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน และมีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน พร้อมทั้งมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
  5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยจัดให้มีระบบการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข้อสารทางราชการ 
ได้รวดเร็วและครบถ้วน โดยเพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานจ้างอย่างสม่ าเสมอ   
 
 
   1.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ 80 

2.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการระบบน้ าอุปโภค บริโภค ร้อยละ 80 
3.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการระบบไฟฟ้า ร้อยละ 80  

  4.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการให้บริการอาคาร อาคารศาลา ลานอเนกประสงค์ 
ลานกีฬา สวนสาธารณะ หรืองานโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆร้อยละ 80 

5.  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการร้อยละ 80 ได้รับข่าวสารทั่วถึงผ่านช่องทางหลากหลาย 
 

    
  1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ บ้านเรือนและชุมชน

อยู่อย่างสงบสุข 
  3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
  4. ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเดินเท้า 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
   กลยุทธ์ที่ 1.3   ขยายเขตบริการไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร้างการบริการ เคหการ  
และสันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.ตัวช้ีวัด 
 

5.ค่ำเป้ำหมำย 
 

6.กลยุทธ์ 
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   กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต และการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กลยุทธ์ที่ 2.9 การป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
   กลยุทธ์ที่ 2.10 การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข้างถนน และพ้ืนที่สาธารณะให้มีความ
สะอาด ร่มรื่น 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
 
   
  1. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปา เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
  6. พัฒนาสังคม  ชุมชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  7. ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
  8. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  10. มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส 
  11. ให้ความส าคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข 
  12. พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย 
  13. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
  14. ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
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1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพำะปี พ.ศ.2563) 
    ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
193 238,240,000 16 11,538,452.70 

2. การพัฒนาดา้น
งานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานงานรักษาความสงบ  
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.8 แผนงานงบกลาง 

142 46,076,800 54 18,225,554.00 

3. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 
 

11 1,832,000 1 158,000.00 

4. การพัฒนาดา้น
การส่งเสริม
การเกษตร 

4.1 แผนงานการเกษตร 
8 1,535,000 1 90,000.00 

5. การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการ 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

5.2 แผนงานงบกลาง 
 

30 7,310,000 8 1,960,618.00 

รวม 384 294,993,800 91 31,972,624.70 

 
 

1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรีบยร้อย 

โครงการณรงค์และ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันไฟปา่ 

ป้องกันการเกิดไฟปา่ 
ในพื้นที่ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย   หน้า 14 
 

ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

2. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรีบยร้อย 

โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี
และเรียงความวันแม่
แห่งชาติ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มี
กิจกรรมในวันแมแ่ละระลึกถึง
บุญคุณของผู้เป็นมารดา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

3. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริม
และรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ท าหมันสุนัข และ
แมว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัข
และแมว และปอ้งกันปัญหาโรค
พิษสุนัขบ้าภายในต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้อง กันโรค
พิษสุนัขบ้าและท า
หมันสุนัข และแมว 
ปีละ 1 ครั้ง 

4.  

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ า-ขอ
พรผู้สูงอายุเนื่องใน
วันสงกรานต์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวัน
สงกรานต์ และรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 
ภายในต าบลหนองหมากฝ้าย  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

5.  

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดง
ความรักและร าลกึถึงบุญคุณ
ของมารดา  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

6. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปรับปรุง
ระบบน้ าอุปโภค - 
บริโภค 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า 
ให้เด็กมีน้ าส าหรับอปุโภค - 
บริโภคเพียงพอ สะอาด และ
ปลอดภัย  

ระบบน้ าอุปโภค - 
บริโภค 

7. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ทอ้งถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น(สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา) 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี
สถานที่เล่นแบบธรรมชาต ิและ
ท า กิจกรรมต่างๆ มีการเรียนรู้
ที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่าง การเล่น
กับลูกให้กบัพ่อแม่ผูป้กครองสา
มารน าไปปรับใช้ ที่บ้านได้ และ
เพื่อปรับภูมิทัศน์ของศพด.ให้ร่ม
รื่น น่าอยู ่น่ามอง และเป็นลาน
อเนกประสงค์ 

จัดท าสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง 
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ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

8. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี
และเรียงความวัน
พ่อแห่งชาต ิ

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มี
กิจกรรมในวันแมแ่ละระลึกถึง
บุญคุณของผู้เป็นบิดา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

9. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร และเป็นวัน
พ่อแห่งชาต ิ

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

10. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

11. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการหนูน้อยรัก
การอ่าน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กรักการอา่น 
จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

12. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการท้องถิ่น
ห้องน้ าสะอาดและ
ปลอดภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาห้องน้ าสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐานและ
มีการดูแลอยู่สม่ าเสมอ 

ห้องน้ าสาธารณะที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

13. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  
จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 
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ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

14. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การป้องกันบ าบัด
และฝึกอาชพี ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด าเนินการตาม
โครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

15. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ  

จัดกิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

16. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

17. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
งานวันสงกรานต์ 
และวันกตัญญู
อ าเภอวัฒนานคร 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และวันกตัญญูอ าเภอ
วัฒนานคร  

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

18. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการพิธีถวาย
ราชสดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดพิธีถวายราช
สดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล  

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

19. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในงานวันท้องถิ่น
ไทย  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 
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ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

20. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการท าบุญตัก
บาตรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝา้ย 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงาน ขา้ราชการ ลูกจา้ง 
หน่วยงานราชการ และ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตตามวิถีชาวพุทธ  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

21. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมและระเบียบวินยัมาก
ขึ้น  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

22. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรม
ราชาภิเษก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภกัดี  

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

23. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ปฏิบัติ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอวัฒนานคร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
วัฒนานคร ปีละ 1 ครั้ง  

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

24. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนท้องถิ่น
จังหวัดสระแกว้ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของ ศอ.ปส.จ.
สระแก้ว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้วตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ปีละ 1 ครั้ง  

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

25. 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และอัคคีภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง 

1.ป้องกันการเกิดสา
ธารณภัยอัคคีภัย 2.
ประชาชนที่ประสบ
ภัยได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา 
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ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

26. 

การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหมากฝ้าย 
รวมใจภักดิ ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่าใน
ชุมชน 

จัดโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

27. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนหมู่บ้าน/
ชุมชน บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกและให้ความรู้
แก่ประชาชนในชุมชนเกีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะ  

จัดโครงการ/กิจกรรม 

28. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 1 อปท 1 
ถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์ที่
สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

ถนนที่อยู่ในพื้นที่ 
อปท. ปรับภูมิทัศน์
สองข้างทาง ตัดหญ้า 
ตัดแต่งกิ่งไม้ 
ระยะทาง 500 
เมตร 

29. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาของผักตบชวา
ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ าสาธารณะ
ต่างๆที่เป็นแหล่งน้ าปิดและ
แหล่งน้ าเปิด ซึ่งกอให้เกิด
ปัญหาการกีดขวางการไหลของ
น้ าในฤดูน้ าหลาก ตามนโยบาย
ของรัฐบาล  

ก าจัดผักตบชวาใน
ต าบลหนองหมาก
ฝ้ายทั้ง 8 หมู่บ้าน 

30. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนองแนวพระราชด าริ และ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มอียู่ใน
ประเทศไทย  

จัดโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

31. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญญาน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝนและแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วงภยัแล้ง โดย
การบริหารจัดการน้ าตาม
ศาสตร์พระราชา  

พื้นที่ธนาคารน้ าใต้
ดินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

32. 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อเข้าร่วมโครงการกับจังหวัด
สระแก้ว ในการเข้ามาให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ และเป็นฝ่าย
บริการด้านการประสานงาน 
และสถานที่ในชุมชุม และตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

ด าเนินโครงการตาม
โครงการ ปีละ 1 
ครั้ง หรือตามหนังสือ
ก าหนดการของ
จังหวัดสระแกว้ 

33. 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการเลือกตั้ง
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณีหมด
วาระ หรือเลือกตั้ง
ซ่อม 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งกรณีหมดวาระ หรือ
เลือกตั้งซ่อมกรณีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
ลาออก หรือเสียชวีิต  

ด าเนินการเลือกตั้ง
ตามระเบียบฯ 

 
1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก
ถนนใหญ่ถึงบ้าน 
น.ส.ชฎาพร ปราบ
รัตน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท (คุ้ม
คลองตาลุง) 

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภยัต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง  

บริเวณคุ้มคลองตาลุงจาก
ถนนลาดยางถึงบ้าน น.ส.
ชฎาพร ปราบรัตน์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 เมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้ารายทาง 
ซอยที่ 1 ถึงซอยที่ 
5 หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท 

75,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนผู้ใช้
ถนนในการคมนาคม
หรือสัญจรไป-มา ใน
ยามวกิาล  

ขยายเขตไฟฟ้ารายทาง 
ซอยที่ 1 ถึงซอยที่ 5 หมู่ที่ 
1 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ประปาจากถนน
ใหญ่ถึงบ้านนาย
ประจักษ ์ทาน
อุดม รวมความ
ยาว 1,653 เมตร 
หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท (คุ้ม
คลองตาลุง) 

166,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค  

ขยายท่อน้ าประปาจาก
ถนนใหญ่ไปบ้านนาย
ประจักษ ์ทานอุดม ยาว 
1,653 เมตร 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ซอยบ้าน นายบญุ
ยัง สว่างศรี ถึง
บ้านนายมงคล 
ถาวรสาลี หมู่ที่ 2 
บ้านโคกสวา่ง 

75,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ ครอบคลุม
ทุก หลังคาเรือน  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือ
โคมไฟถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อม
ติดต้ังต่อจากเดิม
ถึงทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคก
สว่าง 

270,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาไฟฟา้
ไม่เพียงพอและไม่
ทั่วถึงต่อจ านวน
ประชากร  

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งต่อ
จากเดิมถึงทางเข้าหมู่บา้น 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ไหล่ถนนคอนกรีต 
สายสามแยกถึงนา
นางค า ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 450 
เมตร หมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ศรีจ าปา 

29,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภยัต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง  

ขยายไหล่ทางกวา้งข้างละ 
1 เมตร ยาว 450 เมตร 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
เสริมลูกรัง ซอย
บ้านนายจันทร์ วร
วงศ์ หมู่ที่ 3 บ้าน
ใหม่ศรีจ าปา 

87,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

"ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย
บ้านนายจันทร์ วรวงศ์ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 475 
เมตร" 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งถัง
แรงดันน้ าพร้อม
อุปกรณ์ (ถนน
โค้ง) หมู่ที่ 3 บ้าน
ใหม่ศรีจ าปา 

80,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้ใช้น้ าได้
อย่างทั่วถึง  

ติดต้ังถังแรงดันพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า (ถนนโค้ง) 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
รายทาง จากบา้น
นายอ าพร ถาวร
ยิ่ง ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ ์จันทะ
กุล ,จากบ้านนาย
สมัย โสพันธ ์ถึง
บ้านนายสุทัศน ์
แสงทอง ,จาก
บ้านนายบุญ บุญ
เลิศ ถึงบ้านนาง
บุญดา ถาวรยิ่ง ,

120,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าไม่เพียงพอและ
ไม่ทั่วถึง  

บริเวณบ้านนายอ าพร 
ถาวรยิ่ง ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ ์จันทะกุล ,จาก
บ้านนายสมยั โสพันธ ์ถึง
บ้านนายสุทัศน ์แสงทอง ,
จากบา้นนายบุญ บุญเลิศ 
ถึงบ้านนางบุญดา ถาวรยิ่ง 
,จากบ้านนายพงษ์ษา จิตร
นอบ ถึงร้านอาหาร ยายฮั้ว 
,จากบ้านนายเจยีม ลา่น้อย 
ถึง นายวิ สวัสด ี,บ้านนาง
จ าป ีสร้อยแม่น ถึง บ้าน
นายพลอย เดชประไพ 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

จากบา้นนายเจียม 
ล่าน้อย ถึง นายวิ 
สวัสดี หมู่ที่ 4 
บ้านท่าช้าง 

และจากบ้านนางหล่ า มา
ประโสม ถึง นายพลอย 
เดชประไพ 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
เสริมลูกรังจากนา
นายบุญจันทร ์
แสงรุจีย์ ถึงนา
นางมะลิ ถาวร
สาลี หมู่ที ่4 บ้าน
ท่าช้าง 

182,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

"บริเวณนานายบุญจันทร์ 
แสงรุจีย์ ถึงนานางมะลิ 
ถาวรสาล ีกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร" 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน เส้นหนา้
บ้านนางทองใบ 
สายทอง ถึงบ้าน
นางกาญจนา 
ถาวรยิ่ง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหมาก
ฝ้าย 

229,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

บริเวณเส้นหน้าบ้านนาง
ทองใบ สายทอง ถึงบ้าน
นางกาญจนา ถาวรยิ่ง 
ระยะทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 378 เมตร 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจ้างเหมา
ลอกท่อระบายน้ า
และรางระบายน้ า
ในชุมชน หมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหมากฝา้ย 

471,452.70 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อลดน้ าขังบริเวณ
บ้านและถนนในชว่ง
หน้าฝน  

ลอกท่อระบายน้ าและราง
ระบายน้ าในชุมชน 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สาย
หนองตากลาง หมู่
ที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 

433,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร (สายหนองตา
กลาง) กว้าง 4 เมตร และ 
5 เมตร ยาว 4,800 เมตร 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านเส้นดอน
ตาปู่ ถึงบ้านนาย
ลิต พรมทิพย ์หมู่
ที่ 6 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 

203,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภยัต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง  

เส้นจากดอนตาปู ่ถึงบ้าน
นายลิต พรมทิพย์ 
ระยะทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน 
จากบา้นนางอั้ว 
ถึงบ้านนางแสง
อรุณ ทองชื่น หมู่

60,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้ ครอบคลุม
ทุก หลังคาเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน จากบ้าน
นางอั้ว ถึงบา้นนางแสง
อรุณ ทองชื่น 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ที่ 6 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
เส้นประปา ถึง 
หนองตาแวว หมู่
ที่ 7 บ้านหนอง
ไทย 

289,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

"ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร เส้นประปา ถึง 
หนองตาแวว กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,054 เมตร" 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ที่ 8 บ้านภกัดี
แผ่นดิน  

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน ประชาชน
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านภักดี
แผ่นดิน บริเวณซอย 8 
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังพื้นที่
การเกษตร จาก
นานายบญัชา ถึง
ป่าปาล์ม นาย
พินัย นันทชยั 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หมู่ที่ 8 บ้านภกัดี
แผ่นดิน ต าบล
หนองหมากฝา้ย 
อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ 

192,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนน
ให้สัญจรได้ สะดวก
และปลอดภยัขึ้น  

ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
การเกษตรจากที่ของนาย
ทองอินทร ์โพธิรัตน ์(ป่า
ยาง) ถึงที่ของนายพินัย 
นันทชัย (สวนปาล์ม) กว้าง 
4 เมตร ยาว 606 เมตร 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ าพระปรง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ าพระปรง ปีละ 1 
ครั้ง  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ า บ้านภักดี
แผ่นดิน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ า บ้านภักดีแผ่นดิน 
ปีละ 1 ครั้ง  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

21. 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ า ช่องกล่ าลา่ง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ า ช่องกล่ าลา่ง ปีละ 
1 ครั้ง  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

22. 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 
(สาขาวัฒนานคร) 
จังหวัดสระแกว้ 
โครงการย้าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
รายทางจาก
บริเวณส่ีแยกป้อม

50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค (สาขาวัฒนา
นคร) จังหวัดสระแกว้  

ย้ายไฟฟ้าสาธารณะราย
ทางจากบริเวณส่ีแยก
ป้อมต ารวจบ้านท่าชา้ง 
หมู่ที่ 4 ไปติดตั้ง คุ้ม
หนองไฮ หมู่ที่ 4 บ้านท่า
ช้าง  
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ต ารวจบ้านทา่ช้าง 
หมู่ที่ 4 ไปติดตั้ง 
คุ้มหนองไฮ หมู่ที่ 
4 บ้านท่าชา้ง  

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านท่าช้าง  

5,924,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

1.บริเวณรอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าชา้ง 2.
ระยะทาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,046 เมตร 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
ถนน แอสฟัลท์ตกิ
ทับถนนคอนกรีต
ภายในหมูบ่้าน
หนองไทย หมู่ที่ 7 
ทุกเส้น หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไท 

1,504,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้ สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

เสริมผิวถนน แอสฟัลท์
ติกทับถนนคอนกรีต
ภายในหมูบ่้านหนองไทย 
หมู่ที่ 7 ทุกเส้น กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 

25. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการตาม
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

60,700.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่ และวันสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อป้องเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ ปีละ 1 
ครั้ง และช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ปีละ 1 ครั้ง 

26. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกบัการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
และกฎหมาย
การจราจร 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในต าบล 
และสร้างจิตส านึกใน
การใช้รถใช้ถนน 

จัดโครงการ/กิจกรรม  

27. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการพัฒนา
ครู/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหมาก ฝ้าย 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น 

ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม
การฝึกอบรม อยา่งน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

28. 
 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

318,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนกลางวัน 
และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กับ
เด็ก 

สนับสนุนงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

29. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน สพฐ 
ภายในเขตต าบล 
หนองหมากฝา้ย 

1,576,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อสนับสนุนกลางวัน 
และส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กับ
เด็กนักเรียน โรงเรียน
ในเขตต าบลหนอง

1.สนับสนุนงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ทั้ง 4 แห่ง วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

หมากฝ้าย ทั้ง 4 แห่ง 

30. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนภายใน
ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย( จ านวน 4 
โรงเรียน ) 

1,042,537.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) และ
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กับ
เด็กนักเรียน โรงเรียน
ในเขตต าบลหนอง
หมากฝ้าย 4 แห่ง 

สนับสนุนงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

31. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนอง
หมากฝ้าย 
(จ านวน 1 ศูนย์) 

1,042,537.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) และ
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ดีให้กับ
เด็ก 

สนับสนุนงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

32. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
การออกก าลังกาย 
และมีการพัฒนาการ
เรียนรู้ เกิดความ
สามัคคีกัน 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

33. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝา้ย 

4,900.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อชี้แจงกฏ/ระเบยีน 
และแผนการปฏิบัต
งานของศูนย์ฯให้กับ
ผู้ปกครองได้รับทราบ 

จัดปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง 
หมากฝ้าย ปีละ 1 ครั้ง 

34. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝา้ย 

115,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน เช่น สื่อ
การเรียนการสอนตา่งๆ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  

- ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 1,700 
บาท/ปี (ตามรายการเงิน
อุดหนุนส าหรับค่า
จัดการเรียนการสอนจาก
กรมส่งเสริมฯ) 

35. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล

10,400.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
อุปกรณ์การเรียน  

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ 
ปี) ๒๐๐/ปี/คน (ตาม
รายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ) 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

หนองหมากฝา้ย 

36. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝา้ย 

10,400.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่าย ส าหรับจัดซ้ือ
หนังสือเสริม
ประสบการณ์ฯตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ๒๕๖๐ 

- ค่าหนังสือเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ 
ปี) ๒๐๐/ปี/คน (ตาม
รายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ) 

37. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

15,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดซ้ือ
เครื่องแบบให้นักเรียน  

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ 
ปี) ๓๐๐/ปี/คน (ตาม
รายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ) 

38. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

22,360.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพื่อสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้แก่ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก - กิจกรรมวิชาการ 
โครงการหนูน้อยคน
เก่ง - กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้างคุณลักษณะ
และค่านิยมโดยปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตส านึก 
การท าประโยชน์ต่อ
สังคมฯ ปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์ 

- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (๓-๕ ปี) ๔๓๐/
ปี/คน (ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริม
ฯ) 

39. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อการเรียนการ
สอน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

- เพื่อให้ครูน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดประสบการณ์แก่
นักเรียน 

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง Fiber 
Optic  

40. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการปรับ
พื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหมาก
ฝ้าย หมู่ที ่5 
องค์การบริหาร

449,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอ
ต่อจ านวนเด็ก 

ยกระดับพื้นผวิอาคาร 
กว้าง 16.80 เมตร ยาว 
66.90 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.60 เมตร 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

41. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
ส่งเสริมวิสัยทัศน์
ในการท างานของ 
อสม. กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน และ
พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

881,100.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

ด าเนินการตามโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง 

42. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการส่งเสริม
และรณรงค์การ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

119,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงส่งเสริมการ
ป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
และลดอัตราความ
เส่ียงต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ของประชาชน 

จัดโครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้อง กัน
ไข้เลือดออก ปีละ 1 
ครั้ง 

43. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาต
ราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์ วลัยลกัณ์ 
อัคราชกุมาร ี

128,700.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

44. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาต
ราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักณ์ อัค
ราชกุมาร ี

16,300.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

45. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

72,560.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิต
ที่ดีของผู้สูงอายุภายใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

1. ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ความสงบเรยีบร้อย 

46. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

133,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติในต าบลหนอง
หมากฝ้าย เพือ่ให้เด็ก
และเยาวชน รวมถึง
ผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาทั้ง
ทางด้านการศึกษา 
และทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล  

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ประจ าป ีในวันเสาร์ที่ 2 
เดือนมกราคม ของทุกป ี

47. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจัดหารถ
ตู้ รับ-ส่ง นักเรียน 
บ้านไกล เด็ก
ยากจนและเด็ก
ด้อย โอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล หนอง
หมากฝ้าย 

390,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยใหกัับเด็ก
ก่อนวยัเรียน ที่มีบา้น
ไกล เด็กยากจนและ
เด็กด้อยโอกาส ที่
ต้องการเข้าเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองหมากฝา้ย  

จัดหารถตู้รับ-ส่ง 
นักเรียน บ้านไกล เด็ก
ยากจนและเด็กด้อย 
โอกาส ตามโครงการ 

48. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการพัฒนา
สตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี
สถาบันครอบครัว  

ด าเนินการตามโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

49. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ภายในต าบลหนอง
หมากฝ้าย  

ด าเนินการตามโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง 

50. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนจังหวัด
สระแก้วตาม
โครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
สืบสาน วัฒนา
ธรรมเบี้องบูรพา
และงานกาชาด
จังหวัดสระแกว้ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด
สระแก้วตามโครงการ
จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสาน วัฒนาธรรม
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแกว้  

สนับสนุนงบประมาณ
จังหวัดสระแกว้ตาม
โครงการฯ ปีละ 1 ครั้ง 

51. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

52. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงาน
วันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร และเป็นวัน
พ่อแห่งชาต ิ

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

53. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงาน
สมโภชวันยุทธ
หัตถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงานสมโภช
วันยุทธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

54. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัด
กิจกรรมวันที่
ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระนั่ง
เกล้า เจ้าอยู่หวั 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
วันที่ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หวั ปีละ 1 ครั้ง  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

55. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการวัน
พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟา้
จุฬาโลกมหาราช
และ วันที่ระลกึ
มหาจักรีบรม
ราชวงศ์ 

2,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและ วันที่
ระลึกมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

56. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย 
วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช 

4,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวัน สวรรคต
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

57. 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม

5,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
67.เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนา
ถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่
แห่งชาติ 

ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่
แห่งชาติ  

58. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี 

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

59. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัด
กิจกรรมวันปยิ
มหาราช 

2,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนที่วา่การ
ปกครองอ าเภอวัฒนา
นคร ตามโครงการจัด
งานวันปิยมหาราช 23 
ตุลาคม  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

60. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนจังหวัด
สระแก้วตาม จัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

61. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันคล้าย วัน
สถาปนาจังหวัด
สระแก้ว 

4,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้าย วัน
สถาปนาจังหวัด
สระแก้ว สถานศึกษา  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

62. 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ

โครงการแข่งขัน
กีฬาหมากฝา้ยคัพ
กีฬาต้านยาเสพ

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ส่งเสริมการ

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

ติดเยาวชนต าบล
หนองหมากฝา้ย 

ออกก าลังกาย และ
สร้างความสามัคคี
ให้แก่เยาวชนในชุมชน 
เยาวชนไม่เสพยาเสพ
ติด  

63. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการหมาก
ฝ้ายฮักกัน 

292,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
เช่ือมสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น าชุมชนและ
หน่วยงานตา่งๆใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย  

จัดโครงการ/กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

64. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการแข่งขัน
กีฬาวอลเล่ย์บอล
คัพ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชน มกีิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน มี
สุขภาพที่เข็งแรง  

จัดโครงการ/กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

65. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

"- เพื่อพัฒนาทักษะ
การเล่นฟุตบอลของ
นักเรียนในชุมชน - 
เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาเยาวชนและ
ประชาชนได้ตระหนัก 
รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด"  

-นักกีฬาที่เป็นนักเรียน -
จัดโครงการ/กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

66. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจัดซ้ือ
วัสดุกีฬาเพื่อเด็ก
และเยาวชน 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชน ได้
หันมาเล่นกีฬาเพื่อ
ป้องกันการมัว่สุมเสพ
ยาเสพติด โดยการใช้
เวลาว่างเป็นประโยชน ์ 

จัดซื้อวัสดุกีฬาตาม
โครงการฯ ปีละ 1 ครั้ง 

67. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

65,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดแข่งขันประดิษฐ์
กระทง และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงในท้องถิ่น  

จัดโครงการ/กิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

68. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้วัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

จัดโครงการ/กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

69. 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ

โครงการจัดงาน
วันคล้ายวัน
สวรรคตของ

50,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ

เพื่อให้ประชาชนได้
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ

จัดโครงการ/กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร  

70. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาม
โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละ
บาท) ปีละ 1 ครั้ง  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

71. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

18,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัว และ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยติดเชื้อ
เอดส์ในต าบลหนอง
หมากฝ้าย  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อที่มี
สิทธิ์ได้ ทุกเดือนๆ ละ 1 
ครั้ง 

72. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

6,429,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัว และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้ 
ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง 

73. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

3,254,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัว และ
ช่วยเหลือผู้พกิารใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการเชื้อที่มีสิทธิ์
ได้ ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง 

74. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่
ประชาชนด้าน
การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชน 

42,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกป่ระชาชน
ต าบลหนองหมากฝ้าย  

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

75. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

15,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, ส านักคลัง 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  

สนับสนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 

76. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการ
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ
สาธารณสุข  

อุดหนุนงบประมาณ ปี
ละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

ความสงบเรยีบร้อย 

77. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน (อปพร.) 
และศึกษาดูงาน 
ฝึกภาคปฏิบัติ
นอกสถานที ่ 

570,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพิ่อให้สมาชิก อปพร. 
มีความรู้ความเข้าใจ
และภารกิจงาน อปพร. 

เพื่อให้มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย เพิ่มและไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของประชากร
ในพื้นที่ 

78. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจัดซ้ือ
แผงกั้นจราจร
พลาสติกแบบเติม
น้ า (Plastic 
Barrier) 

85,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติการอยา่ง
เพียงพอ 

แผงกั้นจราจรพลาสตกิ
แบบเติมน้ า (Plastic 
Barrier) 

79. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจิตอาสา 
เราท าความ ด ี
เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ พัฒนาใน
โอกาสวันส าคัญ
ของชาติไทย  

62,100.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก บ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

โครงการละ 80 คน ปี
ละ 3 ครั้ง 

80. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจิตอาสา
เราท าความดี เพื่อ
ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

34,860.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสนอง
โครงการโดย
พระราชด าริของ 
พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวฯ 

ปฏิบัติงานจิตอาสา
จ านวน 4 จุด 1. 
โรงเรียนบ้านภักดี
แผ่นดิน 2. โรงเรียนบ้าน
ใหม่ศรีจ าปาทอง 3. 
บ้านท่าช้าง 4. บ้าน
คลองคันโท 

81. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

โครงการจัดตั้ง
ด่านชุมชน เพื่อ
ป้องกันและ
ควบคุม
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(covid -19 ) 

17,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19 ) 
2. เพื่อให้มีการจัดตั้ง
จุดตรวจหลัก จุดตรวจ
รอง ด่านชุมชน เพื่อ
ป้องกัน ยบัยั้ง การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

1. ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19 )ในเขต
ชุมชน/หมู่บ้าน 2. ป้อง
ปราม และลดปัญหา
อาชญากรรมในหมู่บ้าน/
ชุมชน 3. ลดจ านวน
อุบัติเหตุให้ได้น้อยที่สุด 
4 ประชาชนในต าบล
หนองหมากฝา้ยไม่มีผู้ติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 

82. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้
ความรู้พร้อม
จัดท าขยะอินทรีย ์
หรือขยะเปยีก
หมู่บ้านต้นแบบ 

158,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 2.เพื่อให้
ชุมชนปราศจากขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก 
3. เพื่อท าขยะอินทรยี์
ให้เป็นปุ๋ยใช้ใน
การเกษตร 

1. ผู้น าชุมชน ประชาชน 
เยาวชน กลุ่มสตรี ใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.วัด , โรงเรียน 
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ล ำดับ  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

83. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

โครงการอบรม
ด้านการเกษตร 
น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชน 

90,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้,
ส่งเสริมอาชีพและการ
มีรายได้เสริมในชุมชน-
ฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตร  

จัดกิจกรรม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

84. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัล
ประจ าปี) 

745,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเงินตาม
โครงการเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล
เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
พนักงานจ้าง ใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 
ผู้มีสิทธิ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์การจา่ยเงิน 
ประจ าป ี 

จ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธได้ ปี
ละ 1 ครั้ง 

85. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการสนับสนุน
จัดท าหรือ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการทางด้าน
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สินมี
ความเป็นปัจจุบันและ
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  

จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
การจัดท าแผนทีภ่าษ ี
และทะเบียนทรัพย์สินมี
ประ สิทธภิาพมากขึ้น 

86. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ่าย
ค่าธรรมเนียมราย
ปีโมเดมเมน (เว็ป
ไซต์)องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองหมากฝา้ย 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช าระค่าบริการราย
ปีค่าเช่าพื้นที่โมเด็มเว็ป
ไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

ช าระค่าบริการรายปี ปี
ละ 1 ครั้ง 

87. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอ าเภอ
เคลื่อนที่ร่วมกับ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง 
หมากฝ้าย 

9,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเข้าร่วมโครงการ
กับอ าเภอวัฒนานคร 
ในการเข้ามาให้บรกิาร
ประชาชนในพื้นที่ และ
เป็นฝ่ายบริการด้าน
การประสานงาน และ
สถานที่ในชุมชุม และ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

ด าเนินโครงการตาม
โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
หรือตามหนังสือ
ก าหนดการของอ าเภอ
วัฒนานคร 

88. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร 

490,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
องค์กร และพัฒนาขีด

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน พนักงาน
จ้างและลูกจา้งของ
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ผลผลิต 

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น า 
คณะกรรมการ
ชุมชน อสม. กลุ่ม
เยาวชน และ
หน่วยงานในพื้นที่
ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

ความสามารถของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน พนกังานจ้าง
และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 
โดยจัดโครงการปีละ 1 
ครั้ง  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 
เข้าร่วมโครงการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

89. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

215,140.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร พนักงานสว่น
ต าบล และพนักงาน
จ้างในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย  

ผู้บริหาร พนักงานสว่น
ต าบล และพนักงานจา้ง
ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

90. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ
ต าบลและหมู่บา้น 
เพื่อจัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จัดประชุม
คณะกรรมการและ
ตัวแทนตามสัดส่วนฯ
เพื่อส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของ
ชุมชน และพิจารณา
โครงการ โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบการจัดท า
แผนฯ (การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
ครั้ง)ทบทวน/เพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น)  

จัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบลและหมู่บา้น เพื่อ
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

91. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการสบทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

181,478.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบตาม
โครงการโครงการสบ
ทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

ส่งเงินสมทบปีละ 1 ครั้ง 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     อบต.หนองหมากฝ้าย ไดด้ าเนนิการโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
    1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการ

ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
    2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป

ด้วยความล่าช้า 
    3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
    4. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ 
    1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
    2. จัดหาบุคลากรเฉพาะด้านและพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง
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1.5  ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ 
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้

ความรุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้
ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พ้ืนที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้เด็กจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดตามผลให้
ค าปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน  
1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) 

ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
1. เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่าง

แท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน  
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 

ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยัง
ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 
  

   ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
รายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้
จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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     2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 2563        
  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีองคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตาม
กรอบการประเมินผลในระดับใด   
  กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตาม
ได้ เช่น Gant Chart ท่ีจะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมี
การด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  กำรประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมี
เกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 
2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบ
ท้ังจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการ
นั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็น
การแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนท่ีจะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะท่ีท าการประเมินผลเป็น
การตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ท่ีก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน
หน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
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    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรท่ีใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท า 
กิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
    7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้ รับรวมยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้
ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนด เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
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  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
 
2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ 1   
  เรื่องท่ี  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินท้ัง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 
เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสท่ี 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) 
ไตรมาสท่ี 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 
  แบบที่ 3  แบบท่ี 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบ
ประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 

1.  ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้ายเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑5 75.00 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 92 92 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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  2. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ในแต่ละประเด็น
ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ว งอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และกา รด า เ นิ นก ารประ ชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน        ต าบลหนองหมากฝ้าย ได้คะแนนสูงสุด 
100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

2. ผลการ... 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำยเป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ ๑๐ 
๒. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ ๙ 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ 57 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 

1. พบว่ำประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

  2. พบว่ำประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ าสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
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  3. พบว่ำควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร   จากจ านวนโครงการทั้งหมด 384 โครงการ ได้คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่ำก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร จากจ านวนโครงการทั้งหมด 384 โครงการ 
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
  4. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ  โครงการที่ด าเนินการในปี 2563 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) โครงการที่จะด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.29 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖
5) ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖3 จ านวน 130 โครงการ  
  3.  กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 - 2565) ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 
4.  สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3)           
ที่อยู่ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่                 
โอนงบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 
รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.หนองหมำกฝ้ำยที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มี
ดังนี้ 
 

 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน
ใหญ่ ถึงบ้าน น.ส. ชฎาพร 
ปราบรัตน์ หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท (คุ้มคลองตาลุง) 

499,000.00 0.00 498,000.00 1,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสระแกว้ 

75,000.00 0.00 73,980.87 1,019.13 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง ซอย 1 
ถึง ซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองคันโท 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งต่อ
จากเดิม ถึง ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง 

270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินเสริมลูกรังซอยบ้าน
นายจันทร์ วรวงศ์ หมู่ที ่3 
บ้านใหม่ศรีจ าปา 

87,000.00 0.00 86,000.00 1,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อถังแรงดันลม ขนาด 
1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรี
จ าปา 

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง จากบ้านนายอ าพร 
ถาวรยิ่ง ถึงบ้านนายประสิทธิ ์
จันทะกุล จากบ้านนายสมัย 
โสพันธ์ ถึง บ้านนาย สุทัศน์ 
แสงทอง จากบา้นนายบุญ 
บุญเลิศ ถึงบ้านนางบุญดา 
ถาวรยิ่ง จากบ้านนางเจยีม 
ล่าน้อย ถึงบ้านนายว ิสวัสดี 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าชา้ง 

120,000.00 0.00 117,296.61 2,703.39 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินเสรมิลูกรัง จากนา
นายบุญจันทร ์แสงรูจีย์ ถึง
นานางมะลิ ถาวรสาล ีหมู่ที่ 
4 บ้านท่าชา้ง 

182,000.00 0.00 181,000.00 1,000.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมลูกรังภายในหมู่บ้าน
เส้นหน้าบ้านนายทองใบ 
สายทอง ถึงบ้านนาง
กาญจนา ถาวรยิ่ง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย 

229,000.00 0.00 228,000.00 1,000.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายหนองตา
กลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 

433,000.00 0.00 432,000.00 1,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

203,000.00 0.00 202,000.00 1,000.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

หมู่บ้านเส้นดอนตาปู่ถึงบา้น
นายลิต พรหมทพิย ์หมู่ที่ 6 
บ้านหนองหมากฝ้าย 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร เส้นประปา 
ถึงหนองตาแวว หมู่ที ่7 
บ้านหนองไทย 

289,000.00 0.00 288,000.00 1,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ 
8 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

499,000.00 0.00 498,000.00 1,000.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าช่องพระ
ปรง 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านภักดี
แผ่นดิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าช่องกล่ า
ล่าง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ โครงการ
ย้ายไฟฟ้า สาธารณะรายทาง
จากบริเวณส่ีแยกปอ้มต ารวจ
บ้านท่าช้าง ไปติดตั้งคุ้ม
หนองไฮ หมู่ที่ 4 บ้านท่าชา้ง 

50,000.00 0.00 49,637.30 362.70 

17. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

60,700.00 0.00 60,500.00 200.00 

18. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

318,500.00 27,200.00 260,920.00 30,380.00 

19. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน สพฐ 
ภายในเขตต าบลหนองหมาก
ฝ้าย ทั้ง 4 แห่ง 

1,576,000.00 0.00 1,514,820.00 61,180.00 

20. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,042,537.00 0.00 683,271.82 359,265.18 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

21. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,042,537.00 0.00 683,271.82 359,265.18 

22. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

5,000.00 0.00 4,976.00 24.00 

23. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

4,900.00 0.00 2,900.00 2,000.00 

24. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

115,600.00 0.00 110,004.00 5,596.00 

25. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

10,400.00 10,400.00 0.00 0.00 

26. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการปรับพื้นที่สร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หมากฝ้าย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

449,000.00 0.00 448,000.00 1,000.00 

27. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ อสม. กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน และพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

881,100.00 0.00 881,100.00 0.00 

28. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมและรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

119,000.00 0.00 118,700.00 300.00 

29. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน

128,700.00 0.00 128,700.00 0.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

เรียบร้อย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักณ์ อัคราชกุมาร ี

30. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักณ์ อัคราชกุมาร ี

16,300.00 0.00 5,835.00 10,465.00 

31. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

72,560.00 0.00 72,560.00 0.00 

32. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 133,600.00 0.00 133,600.00 0.00 

33. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก 390,000.00 28,000.00 186,200.00 175,800.00 

34. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

35,000.00 0.00 29,400.00 5,600.00 

35. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีสืบสานวัฒนาธรรม
เบี้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแกว้ 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

36. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

37. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

เรียบร้อย กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเป็นวันพ่อแห่งชาต ิ

38. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานสมโภช
วันยุทธหัตถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

39. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วันที่ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

40. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์ 

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 

41. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 

42. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาต ิ

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

43. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

44. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช 

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

45. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

46. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแกว้ 

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 

47. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการแข่งขันกีฬาหมาก
ฝ้ายคัพกีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

150,000.00 0.00 148,800.00 1,200.00 

48. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการหมากฝ้ายฮักกัน 292,000.00 0.00 291,375.00 625.00 

49. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

วัสดุกีฬา 80,000.00 0.00 79,397.00 603.00 

50. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง 

65,000.00 0.00 64,800.00 200.00 

51. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

40,000.00 0.00 39,970.00 30.00 

52. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

50,000.00 0.00 49,660.00 340.00 

53. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

54. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 18,000.00 1,500.00 16,500.00 0.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

เรียบร้อย 

55. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,429,600.00 449,800.00 5,510,200.00 469,600.00 

56. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,254,400.00 171,200.00 2,128,000.00 955,200.00 

57. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัตกิาร
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

58. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงานฝึกภาคปฏบิัตินอก
สถานที่ 

570,000.00 0.00 562,675.00 7,325.00 

59. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

แผงกั้นจราจรพลาสตกิแบบ
เติมน้ า (Plastic Barrier) 

85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 

60. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจิตอาสา เราท า
ความ ดี เพือ่ชาติ ศาสน ์
กษัตริย์ พัฒนาในโอกาสวัน
ส าคัญของชาติไทย 

62,100.00 0.00 62,050.00 50.00 

61. 

การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตการจดั
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอ้ย 

โครงการจิตอาสาเราท า
ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

34,860.00 0.00 32,625.00 2,235.00 

62. 

การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดตั้งด่านชุมชน 
เพื่อป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

17,800.00 0.00 17,800.00 0.00 

63. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

745,000.00 0.00 136,950.00 608,050.00 

64. การพัฒนาด้านการ โครงการสนับสนุนจัดท าหรือ 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 
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 ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

บริหารจัดการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

65. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจ่ายค่าธรรมเนียม
รายปีโมเด็มเมนเนม(เว็ป
ไซต์)องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

66. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอ าเภอเคลื่อนที่
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

9,000.00 0.00 8,400.00 600.00 

67. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนกังาน ลกูจ้าง 
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น า 
คณะกรรมการชุมชน อสม. 
กลุ่มเยาวชน และหน่วยงาน
ในพื้นที่ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

490,000.00 0.00 486,900.00 3,100.00 

68. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

215,140.00 0.00 215,140.00 0.00 

69. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบลและหมูบ่้าน เพือ่
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 0.00 3,400.00 6,600.00 

70. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

181,478.00 0.00 179,973.00 1,505.00 
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ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้ายจึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้าย   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลหนองหมากฝ้ายเป็นต าบลขนาดกลางที่
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"ปลอดภัยในชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคง  ด ำรงวัฒนธรรม  น ำชุมชนเข้มแข็ง" 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้  

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศำสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ  

ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข) 
กลยุทธ์ที่ ๖  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ ๗  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน  
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

ระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ 

ทั่วถึงทั้งต าบล (แผนงานเคหะและชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์) 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ (แผนงานเกษตร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาฯ/งานกีฬาฯ) 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ    
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การท่องเที่ยว  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคงและเสริมสร้ำงสันติสุข  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
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1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

      องค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้ายได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้ายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่ 14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     (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 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

39 67,565,000 53 89,620,100 193 238,240,000 195 245,898,000 161 223,037,000 

การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การจดั
ระเบียบชุมชน
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

77 26,980,000 92 28,434,760 142 46,076,800 140 45,820,000 137 45,100,000 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

5 910,000 8 1,652,000 11 1,832,000 10 1,332,000 10 1,332,000 

การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การเกษตร 

3 980,000 3 980,000 8 1,535,000 7 1,235,000 7 1,235,000 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ 

19 3,494,000 23 4,710,000 30 7,310,000 29 7,170,000 28 7,160,000 

รวม 143 99,929,000 179 125,396,860 384 294,993,800 381 301,455,000 343 277,864,000 

เป้ำประสงค์ 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย หน้า 56 

 

 
 

๑. ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้าย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 124 โครงการ งบประมาณ 33,586,124.70บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  24 11,730,952.70 

การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 82 19,132,554.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7 402,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 1 90,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   10 2,230,618.00 

รวม 124 33,586,124.70 

2.  กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
  องค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้ายมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 62 โครงการ จ านวนเงิน 9,691,324.78 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 61 โครงการ จ านวนเงิน 9 ,625,724.78  บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 3,103,914.78 16 3,103,914.78 

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

40 5,563,570.00 39 5,497,970.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 6 1,023,840.00 6 1,023,840.00 

รวม 62 9,691,324.78 61 9,625,724.78 
 

3.  ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
รายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 

กำรจัดท ำงบประมำณ 
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  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้ง
หน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนหนองหมากฝ้ายควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


