รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การรายงานผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วน
ร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่ อให้มี
การ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 30(5) กาหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้ อมทั้ง
ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) มา เพื่อให้
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย ดังนี้
1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย
“มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างความร่วมมือ เพิ่มพูนรายได้ ใส่ใจสุขภาพ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจขององค์การบริหารตาบลหนองหมาก้าาย
1) การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2) พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข
ปัญหาความยากจน
3) พัฒนาจัดให้มีการบริหารแหล่งน้าธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตร
4) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการสิ่งแวดล้อม
และโบราณสถาน โดยการเน้นการสร้างจิตสานึกความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทา และร่วม
รับผิดชอบ

5) พัฒนาระบบบริการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของท้องถิ่น รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตาบลหนองหมาก้าาย ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.หนองหมากฝ้าย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จานวนเงิน
5,282,780 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 16 โครงการ จานวนเงิน 2,721,001 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนีผ้ กู พัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

866,000.00

1

495,000.00

11

1,648,494.00

11

1,621,054.00

1

264,000.00

1

107,547.00

4

806,200.00

3

497,400.00

19

3,584,694.00

16

2,721,001.00

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองหมากฝ้าย ทีม่ ีการก่อหนี้ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
ลงนามสัญญา
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1.

โครงการซ่อมแซมเสริม
ลูกรังจากบ้านนายติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
สว่างกุล ถึงบ้านนาย
พื้นฐาน
สุพรรณ หนองนา หมูท่ ี่
4 บ้านท่าช้าง

87,000.00

87,000.00

0.00

0.00

2.

โครงการยกถนนดินเสริม
ลูกรังบ้านนายเกษม ถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ถนนลาดยางสายแซร์ออพื้นฐาน
คลองน้าเขียว 3485 หมู่
ที่ 4 บ้านท่าช้าง

285,000.00

284,000.00

0.00

1,000.00

3.

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทาง โคมไฟถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พลังงานแสงอาทิตย์
พื้นฐาน
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
ต่อจากเดิม หมูท่ ี่ 8 บ้าน
ภักดีแผ่นดิน

495,000.00

495,000.00

495,000.00

0.00

4.

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ โครงการตามมาตรการ
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
รักษาความสงบเรียบร้อย
อุบัติเหตุทางถนน

200,000.00

60,500.00

60,500.00

139,500.00

5.

โครงการอุดหนุนอาหาร
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
เล็กตาบลหนองหมาก
รักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ้าย

329,280.00

110,208.00

96,768.00

219,072.00

6.

โครงการสนับสนุนอาหาร
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
กลางวัน โรงเรียน สพฐ
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
ภายในเขตตาบล หนอง
รักษาความสงบเรียบร้อย
หมากฝ้าย ทั้ง 4 แห่ง

1,696,800.00

850,500.00

850,500.00

846,300.00

7.

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ โครงการส่งเสริมและ
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ รณรงค์การป้องกันโรค
รักษาความสงบเรียบร้อย
ไข้เลือดออก

140,000.00

139,200.00

139,200.00

800.00

8.

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึน้
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ทะเบียนสัตว์ตาม
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค
รักษาความสงบเรียบร้อย
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

10,000.00

6,963.00

6,963.00

3,037.00

ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อัค
ราชกุมารี

ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ นักเรียนบ้านไกล เด็ก
ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ ยากจนและเด็กด้อย
รักษาความสงบเรียบร้อย
โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหนองหมากฝ้าย

390,000.00

128,800.00

114,800.00

261,200.00

อุดหนุนอาเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ ชนมพรรษาของ
10. ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ พระบาทสมเด็จพระบรม
รักษาความสงบเรียบร้อย
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

อุดหนุนอาเภอวัฒนานคร
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ ตามโครงการจัดงาน
11. ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ สมโภชวันยุทธหัตถี
รักษาความสงบเรียบร้อย
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000.00

7,000.00

7,000.00

23,000.00

อุดหนุนอาเภอวัฒนานคร
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ตามโครงการจัดกิจกรรม
12. ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
เนื่องในวันคล้าย วัน
รักษาความสงบเรียบร้อย
สถาปนาจังหวัดสระแก้ว

4,500.00

4,500.00

4,500.00

0.00

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
13. ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ โครงการหมากฝ้ายฮักกัน
รักษาความสงบเรียบร้อย

321,200.00

320,823.00

320,823.00

377.00

อุดหนุนอาเภอวัฒนานคร
ตามโครงการศูนย์
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ปฏิบัติการร่วมในการ
14. ชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
รักษาความสงบเรียบร้อย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

264,000.00

264,000.00

107,547.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

540,000.00

535,300.00

227,400.00

4,700.00

9.

15.

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

16. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

17. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ค่ากาจัดขยะมูลฝอย
โครงการอาเภอเคลื่อนที่
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหมาก
ฝ้าย
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้นา
คณะกรรมการชุมชน อส
ม. กลุม่ เยาวชน และ
หน่วยงานในพืน้ ที่ตาบล
หนองหมากฝ้าย

18. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนอง
หมากฝ้าย

200,000.00

900.00

0.00

199,100.00

19. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0.00

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2565
อบต.หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร จ.สระแก้ว
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

171

226,393,000.00

11

3,568,000.00

3

866,000.00

1

495,000.00

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

134

45,020,000.00

56

5,852,220.00

11

1,648,494.00

11

1,621,054.00

11

1,432,000.00

5

389,000.00

1

264,000.00

1

107,547.00

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การเกษตร

8

1,335,000.00

2

130,000.00

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ

29

7,660,000.00

4

1,010,000.00

4

806,200.00

3

497,400.00

353

281,840,000.00

78

10,949,220.00

19

3,584,694.00

16

2,721,001.00

3.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

