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     ี  1        
********************* 

1.          ญข                        
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันมีจุดหมาย    
ไมํเหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท๎องถิ่นตามแผนงาน โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย จึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูายหรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนด
ไว๎หรือไมํ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย
ตรวจสอบดูวําแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํอยํางไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่น และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายวําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎
หรือไมํ ท าให๎ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิก
สภาท๎องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายผู๎บริหารระดับหัวหน๎าส านัก/
ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย  สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิดความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล๎อมใน
สังคมภายใต๎ความต๎องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย 
      ุ ข           ญ ็ ื  ในการไปสูํการวางแผนการพัฒนาในปีตํอ ๆ ไปเพ่ือให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต๎องเรํงรีบด าเนินการและจะต๎องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานตําง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร๎างให๎
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต๎องตั้ งรับให๎มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอยําง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอํอนต๎องหยุดและถดถอยปัญหาลงให๎ได๎ 
ด าเนินการปรับปรุงให๎ดีขึ้นตั้งรับให๎มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท๎ายเมื่อมีโอกาสก็จะต๎องใช๎พันธมิตรหรือผู๎มีสํวนได๎
เสียในองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายให๎เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานตําง 
ๆ พร๎อมการปรับปรุงและเรํงรีบด าเนินการ สิ่งเหลํานี้จะถูกค๎นพบเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูายโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสํงผลให๎เกิดกระบวนการพัฒนาอยํางเข๎มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎อยํางดียิ่ง 
2.     ุ       ข                        
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมุํงค๎นหาแผนงาน โครงการที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว
วําสิ่งใดควรด าเนินการตํอไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวํางด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องนั้นวํามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํได๎ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได๎
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย
ซึ่งจะชํวยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท๎องถิ่นตามภารกิจที่ได๎ก าหนดไว๎ 
  3. เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไมํเหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช๎จํายงบประมาณของ อบต.หนองหมากฝูาย           
  5. เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบของผู๎บริหารท๎องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู๎บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายที่จะต๎องผลักดันให๎การด าเนินการตามแผนงาน โครงการตําง 
ๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให๎เกิดประโยชน์กับผู๎มีสํวนได๎เสีย ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
ประชาชนในต าบลหนองหมากฝูายหรือสังคมสํวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร๎อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายตํางๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
3. ข ้                          
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิน่เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพร๎อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1                                 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด๎วย  
  1) สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายต๎องด าเนินการให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถตดิตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือด าเนินการตํอไป 
  3.2                      ี    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย ได๎ก าหนดการแบํงขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามวํามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ (ซึ่งดูได๎จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ๎าก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น 
จากนั้นศึกษาวําผู๎ใช๎ผล การน าผลไปใช๎ประโยชน์อยํางไร เมื่อใด ข๎อมูลหลัก ๆ ที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎
รายงานผลอยํางไร มีข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล๎วน าผลที่ได๎มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข๎อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหลํงข๎อมูล เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎ างเครื่องมือซึ่ง
สํวนใหญํจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการในชั้นนี้ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนั้ น แม๎จะวางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไว๎ดีและได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิมจนกวําจะได๎
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎   แตํ
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย   
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได๎ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายในการรายงานผลการติดตาม
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โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสํวนที่ 2  และสํวนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย
ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายหรือผู๎เกี่ยวข๎อง
หรือผู๎มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายตําง ๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 
 

4.             
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมาก
ฝูายมีอ านาจหน๎าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย  โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ข ้                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารสํวน      
ต าบลหนองหมากฝูาย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและ
ต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

   ใ   ื          

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5.    ื    ื                       
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดย
การพิจารณาเลือกใช๎เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎
คิดสร๎างไว๎เพ่ือใช๎ในการติดตามและประเมินผล  เชํน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคํา และ
วิธีการ เป็นต๎น และหรือโดยการสร๎างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎แกํ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต๎น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน๎าที่ ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายรวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียใน
ท๎องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบตํางๆ  ที่ได๎ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช๎เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
   5.1              ใ                       
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองหมากฝูายอยํางน๎อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผําน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอสภาท๎องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูํ
จริงในองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได๎จากชํองปีงบประมาณและที่ผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผํานมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต๎องวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับ
ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท๎องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2     ี      ีใ                       
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญํ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตําง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได๎ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู๎รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายเป็นข๎อมูลที่มีอยูํตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
 

   5.3          ื    ื  ี ใช ใ                        
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตํางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช๎เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เป็น
ต๎น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล๎ายๆ กับการพูด
สนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตองไมํเครํงครัดในขั้นตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับประชาชาชนในหมูํบ๎านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมรํวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวน
ได๎เสียในองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู๎ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารสํวน    
ต าบลหนองหมากฝูายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมาก
ฝูาย จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว๎เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการ
ของประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ คําเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหมากฝูาย 
 
6.    โ ช  ข                        
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช๎แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ระหวํางด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช๎ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ตําง ๆ แยกเป็น
หัวข๎อได๎ ดังนี้ 
  6.1 ได๎ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตําง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได๎ทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีปัญหา ท าให๎สามารถแก๎ไขได๎ทุกจุด ตรงเปูาหมายอยํางทันทํวงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เกิดความประหยัด คุ๎มคําไมํเสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหา
ตําง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง ท าให๎
ได๎รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรตําง ๆ 
  6.5 กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร๎นในการแก๎ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายสามารถวินิจฉัย สั่งการได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการตําง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎  
  6.7 ท าให๎ภารกิจตําง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายแตํละคน แตํ
ละส านัก/กอง/ฝุายตําง ๆ มีความสอดคล๎องกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน ท าให๎เปูาหมาย
ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานตําง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย 
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     ี  2                        
********************* 

1.   ุ                                     . .2564 
  1.1  ุ                  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหมากฝูายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัด
ปัตตานี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอยะหริ่ง และแผนชุมชนต าบลหนองหมากฝูาย 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ

ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายและคาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข๎างหน๎า ต าบลหนองหมากฝูายเป็นต าบล
ขนาดกลางที่มีประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถี
ชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข 
นําอยูํ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได๎ก าหนด            ดังนี้ 

 
          

" ุ       โ         ้ื ฐ                      ื        ู    ไ   ใ  ใ  ุข    
  ุ   ษ             ช                              ษฐ       ี  " 

 
 

  ุ         ี  ๑             โ         ้ื ฐ   
กลยุทธ์ที่ 1  กํอสร๎างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท๎า 
กลยุทธ์ที่ ๒  กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค น้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายเขตบริการไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ ๔ กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร๎างการบริการ เคหะการ และ

สันทนาการ 
 

  ุ         ี  ๒                         ุ    ชี              ี  ชุ ช       
   ษ          ี       
กลยุทธ์ที่ 1  สํงเสริมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 

  กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 4  สํงเสริมความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 5   การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 6   สํงเสริมกิจกรรมด๎านสุขภาพ และสาธารณสุข 

1.          (Vision) 
 

2. ุ         
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  กลยุทธ์ที่ 7   สํงเสริมคุณภาพชีวิต และการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 8   ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ที่ 9   การปูองกันสาธารณภัยและชํวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
  กลยุทธ์ที่ 10   การปกปูองสถาบันส าคัญของชาติเพ่ือเสริมสร๎างความสมานฉันท ์ 

 
  ุ         ี  ๓                          ช                  
กลยุทธ์ที่ 1  สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข๎างถนน และพ้ืนที่ 
สาธารณะให๎มีความสะอาด รํมรื่น 
กลยุทธ์ที่ 3  สร๎างระบบการก าจัดขยะอยํางถูกสุขลักษณะ 
 

  ุ         ี  ๔                             ษ   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและสํงเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพให๎แกํประชาชน 
  ุ         ี  ๕           ีฬ  ู       ็                         ี     
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎แกํประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 3  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดหาวัสดุ ซํอมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ และเครื่องใช๎ส านักงาน 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 
  1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง  โดยจัดให๎มีระบบ
การให๎บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อาทิ เชํน ถนนครอบคลุมเส๎นทางหลักน้ าประปา
เพียงพอตํอความต๎องการอุปโภค บริโภค ไฟฟูา/แสงสวํางทั่วถึงร๎อยละ 80 ของครัวเรือน และได๎รับการพัฒนา 
ให๎ครอบคลุมและครบถ๎วน โดยเกิดจากความรํวมมือของทุกภาคสํวน 
  2. การสํงเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียม ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชน
มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการดูแล
โดยจัดให๎มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีระบบการรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพื้นที่ ระบบการ 
บริการสาธารณสุขได๎มาตรฐาน สํงเสริมด๎านการศึกษาความรู๎และสุขภาพ  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี 
ท๎องถิ่นในอดีตยังคงด ารงอยูํ โดยจากความรํวมมือจากทุกภาคสํวน ผลักดันให๎เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสาน 
ประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเชํน โครงการวันสงกรานต์ของทุกปี 
  3. พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไมํให๎เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
โดยจัดให๎มีการพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล๎อม สร๎างชุมชนนํารํมรื่นนําอยูํในพ้ืนที่หนองหมากฝูาย
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย หน๎า 32 

3.            
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  4. การพัฒนาและจัดการการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดมีการสํงเสริม
พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให๎ประชาชน และมีการพัฒนา
คุณภาพสินค๎าเกษตร รายได๎ตํอครัวเรือน พร๎อมทั้งมีสถานที่จ าหนํายสินค๎า 
  5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยจัดให๎มีระบบการพัฒนาด๎าน 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล  โดยประชาชนสามารถได๎รับข๎อมูลข๎อสารทางราชการ 
ได๎รวดเร็วและครบถ๎วน โดยเพ่ิมชํองทางการให๎บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพของข๎าราชการฝุายการเมือง ข๎าราชการประจ า พนักงานจ๎างอยํางสม่ าเสมอ   
 
 
   1.  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีเส๎นทางคมนาคมได๎อยํางสะดวก ร๎อยละ 80 

2.  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีการให๎บริการระบบน้ าอุปโภค บริโภค ร๎อยละ 80 
3.  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีการให๎บริการระบบไฟฟูา ร๎อยละ 80  

  4.  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีการให๎บริการอาคาร อาคารศาลา ลานอเนกประสงค์ 
ลานกีฬา สวนสาธารณะ หรืองานโครงสร๎างสิ่งปลูกสร๎างอ่ืน ๆร๎อยละ 80 

5.  ประชาชนผู๎มาติดตํอราชการร๎อยละ 80 ได๎รับขําวสารทั่วถึงผํานชํองทางหลากหลาย 
 

    
  1. การได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความสะดวกและเสมอภาค 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู๎ มีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎ บ๎านเรือนและชุมชน

อยูํอยํางสงบสุข 
  3. มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นมลพิษ 
  4. ลดต๎นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม 
 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 กํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเดินเท๎า 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 กํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
   กลยุทธ์ที่ 1.3   ขยายเขตบริการไฟฟูา  ไฟฟูาสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1.4 กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา งานโครงสร๎างการบริการ เคหะการ  
และสันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านงานสํงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร๎อย 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 สํงเสริมการออกก าลังกาย และการเลํนกีฬา 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 2.4 สํงเสริมความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4.   ช้ี    
 

5.            
 

6.   ุ    
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   กลยุทธ์ที่ 2.6 สํงเสริมกิจกรรมด๎านสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ที่ 2.7 สํงเสริมกิจกรรมด๎านคุณภาพชีวิต และการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2.8 ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กลยุทธ์ที่ 2.9 การปูองกันสาธารณภัยและชํวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
   กลยุทธ์ที่ 2.10 การปกปูองสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร๎างความสมานฉันท์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
   กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงวิสัยทัศน์บริเวณสองข๎างถนน และพ้ืนที่สาธารณะให๎มีความ
สะอาด รํมรื่น 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 สร๎างระบบการก าจัดขยะอยํางถูกสุขลักษณะ 
 
   
  1. พัฒนาแหลํงน้ า ระบบประปา เพ่ือใช๎ในการอุปโภค บริโภค 
  2. สํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา 
  3. สํงเสริมสนับสนุนด๎านการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  4. เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  5. สํงเสริมสนับสนุนด๎านการเกษตร 
  6. พัฒนาสังคม  ชุมชน  ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  7. สํงเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
  8. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
  9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
  10. มุํงเน๎นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปรํงใส 
  11. ให๎ความส าคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเรํงแก๎ไข 
  12. พัฒนาชุมชนให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย 
  13. สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ให๎เกิดข้ึนในชุมชน 
  14. ให๎ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ุ  ื     ุ         
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1.2                  ( . .2561 – 2565) 
 
                      . .2561 – 2565 ( ฉ       . .2564) 
     ุ                        โ                     ี     ุใ                  
( . .2561 - 2565) 
 
 

 ุ                
โ                                 

       
โ       

           
       
โ       

           

1. การพัฒนาดา๎น
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
196 245,928,000 15 3,432,060.00 

2. การพัฒนาดา๎น
งานสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย 

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

137 45,740,000 33 14,972,750.32 

3. การพัฒนาดา๎น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 
 

11 1,432,000 3 325,859.00 

4. การพัฒนาดา๎น
การสํงเสริม
การเกษตร 

4.1 แผนงานการเกษตร 
9 1,535,000 1 39,600.00 

5. การพัฒนาดา๎น
การบริหารจัดการ 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

5.2 แผนงานงบกลาง 
 

29 7,170,000 4 956,816..54 

    382 302,382,000 56 19,727,085.86 
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1.3                            ี ไ                                     
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไ  ไ  ด าเนินการจริง) 

 ี   ุ         โ       
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

1.  

 
การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการตั้งดําน
ชุมชน เพื่อลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ภายในต าบล
หนองหมากฝูาย 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในต าบล สร๎าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนให๎เกิดขึ้นในสังคม
และสอดคล๎องกับนฌยบาย
ของรัฐบาล 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 

2. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนและ
กฎหมาย
การจราจร 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชน
ในต าบล และสร๎าง
จิตส านึกในการใช๎รถใช๎
ถนน 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 

3. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการสํงเสริม
สุขภาพผูส๎ูงอาย ุ

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพรํางกาย
และสุขภาพจิตทีด่ีของ
ผู๎สูงอายุภายในต าบลหนอง
หมากฝูาย 

1. ด าเนินการตาม
โครงการสํงเสริม
สุขภาพผูส๎ูงอายุ 
ปีละ 1 ครั้ง 

4.  

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ

โครงการวันเด็ก
แหํงชาติ 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติในต าบลหนอง
หมากฝูาย เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู๎ปกครอง
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันเด็ก 
เพื่อสํงเสริมการพัฒนาท้ัง

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ประจ าปี ในวัน
เสาร์ที่ 2 เดือน
มกราคม ของทุก
ปี 
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 ี   ุ         โ       
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ทางด๎านการศึกษา และ
ทางสังคมให๎กับเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

5.  

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปกปูองสถาบันส าคญั
ของชาติ 

จัดกิจกรรม อยําง
น๎อยปี 

6. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการแขํงขัน
กีฬาหมาก
ฝูายคัพกีฬาตา๎น
ยาเสพตดิเยาวชน
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
สํงเสริมการออกก าลังกาย 
และสร๎างความสามัคคี
ให๎แกํเยาวชนในชุมชน 
เยาวชนไมํเสพยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรม ปีละ 
1 ครั้ง 

7. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการหมาก
ฝูายฮักกัน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการแขํงขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ระหวํางผู๎น า
ชุมชนและหนํวยงานตํางๆ
ในต าบลหนองหมากฝูาย 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 
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 ี   ุ         โ       
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

8. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการแขํงขัน
กีฬาวอลเลยํ์บอล
คัพ 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให๎เด็ก และเยาวชน มี
กิจกรรมรํวมกันในชุมชน มี
สุขภาพท่ีเข็งแรง 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

9. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการแขํงขัน
ฟุตบอลเยาวชน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

"- เพื่อพัฒนาทักษะการ
เลํนฟุตบอลของนักเรียนใน
ชุมชน - เพื่อให๎นักเรียน
นักศึกษาเยาวชนและ
ประชาชนไดต๎ระหนัก 
รับทราบถึงปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด" 

-นักกีฬาท่ีเป็น
นักเรียน -จัด
โครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

10. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ า-
ขอพรผู๎สูงอายุ
เนื่องในวัน
สงกรานต ์

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสรมิการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
วันสงกรานต์ และรดน้ าขอ
พรผู๎สูงอายเุนื่องในวัน
สงกรานต์ ภายในต าบล
หนองหมากฝูาย 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั ้

11. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ฝึกอบรมให๎
ความรู๎วันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา
และประเพณี
ถวายเทียน
พรรษา 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 
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 ี   ุ         โ       
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

12. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ฝึกอบรมเข๎าคําย
คุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองหมากฝูาย 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมและระเบียบวินัย
มากขึ้น 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

13. 

การพัฒนา
ด๎านงาน
สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีิ
นทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิร
เกล๎าเจา๎อยูํหัว 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ํวม
แสดงความจงรักภักดตีํอ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา๎เจ๎าอยูหํัว 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

14. 

การพัฒนา
ด๎านการ
สํงเสริม
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
แกํประชาชนด๎าน
การน๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสูํการ
พัฒนาชุมชน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสํงเสริมอาชีพตามแนว
พระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกํประชาชนต าบลหนอง
หมากฝูาย 

จัดกิจกรรม ปีละ 
1 ครั้ง 

15. 

การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 
ผู๎บริหาร 
พนักงานสํวน
ต าบล และ
พนักงานจ๎าง
องค์การบริหาร
สํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู๎บริหาร พนักงานสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎างใน
องค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหมากฝูาย 

ผู๎บริหาร พนักงาน
สํวนต าบล และ
พนักงานจ๎างใน
องค์การบริหาร
สํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย ไดร๎ับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 
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16. 

การพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการ 

โครงการจดัเวที
ประชาคมระดับ
ต าบลและ
หมูํบ๎าน เพื่อ
จัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

จัดประชุมคณะกรรมการ
และตัวแทนตามสดัสํวนฯ
เพื่อส ารวจปญัหาและ
ความต๎องการของชุมชน 
และพิจารณาโครงการ โดย
ให๎เป็นไปตามระเบียบการ
จัดท าแผนฯ (การจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น/ครั้ง)
ทบทวน/เพิ่มเตมิตามความ
จ าเป็น) 

จัดเวทีประชาคม
ระดับต าบลและ
หมูํบ๎าน เพื่อ
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

 
1.4                            ี ไ                              
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ               
พ.ศ.2564 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไ  ด าเนินการจริง) 

         ุ         โ        
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน
ลูกรัง พร๎อม
วางทํอจาก
ถนนลาดยาง 
ถึง นานาย
สมพงษ์ วรสุข 
หมูํที่ 1 บ๎าน
คลองคันโท 
 

200,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับสภาพ
ถนนให๎สัญจรได๎ 
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

บริเวณถนนลาดยาง 
ถึง นานายสมพงษ์ วร
สุข กว๎าง 4 เมตร ยาว 
1,050 เมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
ซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูํ 
2 บ๎านโคก
สวําง 
 

200,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับสภาพ
ถนนให๎สัญจรได๎ 
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

ซํอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บริเวณ 1.
นานางล าดวน ทอง
องค์ 2.นานางนิตยา 
ทองชิต หมูํ 2 บ๎าน
โคกสวําง 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างถนน
ดินเสริมลูกรัง 
หมูํ 3 บ๎านใหมํ
ศรีจ าปา 
 

200,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให๎ถนนได๎
มาตรฐาน 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

บริเวณจากคุ๎มบ๎านโนน 
ถึงคลองสีเสียด 
ระยะทาง กว๎าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 
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4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตจาก
บ๎านนางจรูญ ดี
โสภา ถึงบ๎าน
นางจ าปี สร๎อย
แม๎น หมูํท่ี 4 
บ๎านทําช๎าง 
 

96,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยตํอ
ผู๎สญัจรไปมา
สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

จากบ๎านนางจรูญ มี
โสภา ถึงบ๎านนางจ าปี 
สร๎อยแม๎น กว๎าง 5 
เมตร ยาว 27 เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างบํอ
บ าบัดน้ าทิ้ง จุด
ที่ 2 บ๎านนาง
นงเยาว์ ประ
ครองกาย หมูํที่ 
6 บ๎านหนอง
หมากฝูาย 
 

35,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
บํอบ าบัดน้ าทิ้ง จุดที่ 2 
บ๎านนางนงเยาว์ ประ
ครองกาย 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ๎าน
ผู๎ชํวยสณุีย์ถึง
บ๎านนางสุบิน 
ฤาชัย หมูํที่ 7 
บ๎านหนองไทย 
 

170,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให๎ถนนได๎
มาตรฐาน 
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

เส๎นบ๎านผู๎ชํวยสณุีย์ถึง
บ๎านนางสุบิน ฤาชัย 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 63 
เมตร 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
ซํอมแซมถนน
ลูกรังพ้ืนท่ี
การเกษตร 
สวนนาย
ประทีป สมยั
กุล ถึง นา
นางสาว
ทองขาว สวําง
กุล หมูํที่ 8 
บ๎านภักดี
แผํนดิน 
 
 

200,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับสภาพ
ถนนให๎สัญจรได๎ 
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

บริเวณจากสวนนาย
ประทีป สมยักุล ถึง นา
นางสาวทองขาว สวําง
กุล ระยะทาง กว๎าง 4 
เมตร ยาว860 เมตร 
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8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
เขตไฟฟูาราย
ทาง โคมไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ติดตั้งทางเข๎า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
8 บ๎านภักดี
แผํนดิน 
 

360,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา ใน
ยามวิกาล 

ขยายเขตไฟฟูารายทาง 
โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดตั้ง
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการจดัซื้อ
รถกระเช๎าซํอม
ไฟฟูาแบบ
อเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ล๎อ 
 

2,600,000.
00 

ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให๎มีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติการอยําง
เพียงพอ 

รถกระเช๎าซํอมไฟฟูา
แบบเอนกประสงค์ 
ขนาด 6 ล๎อ 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ าพระปรง 

80,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่อุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ าพระปรง ปี
ละ 1 ครั้ง 

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ า บ๎าน
ภักดีแผํนดิน 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ า บ๎านภักดี
แผํนดิน ปีละ 1 
ครั้ง 

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

อุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ า ชํอง
กล่ าลําง 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนกลุํม
ผู๎ใช๎น้ า ชํองกล่ า
ลําง ปีละ 1 ครั้ง 

สนับสนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการเจาะ
บํอบาดาล
บริเวณประปา
ตัวใหมํ 1 แหํง 
หมูํที่ 5 บ๎าน
หนองหมาก
ฝูาย ต าบล
หนองหมาก
ฝูาย อ าเภอ
วัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 
 

230,460.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก๎ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค 

บํอบาดาลบริเวณ
ประปาตัวใหมํ 1 แหํง 
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14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการวางทํอ
ระบายน้ าขนาด 
0.40 x 1.00 
เมตร พร๎อมบํอ
พักยาว 107 
เมตร และบํอ
รับน้ า 1 แหํง 
หมูํที่ 5 บ๎าน
หนองหมาก
ฝูาย ต าบล
หนองหมาก
ฝูาย อ าเภอ
วัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 
 

177,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

แก๎ปัญหาน้ าทํวม
ขังในชํวงฤดูฝน 

ทํอระบายน้ าขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพักยาว 107 
เมตร และบํอรับน้ า 1 
แหํง 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ
ซํอมแซมฝาบํอ
พักน้ า หมูํที่ 5 
และหมูํที่ 6 
 

59,500.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ฝาบํอพักน้ า 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
เขตเสยีงตาม
สายภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
2 บ๎านโคก
สวําง 
 

15,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให๎ประชาชน
ในพื้นที่ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร
จากทางราชการ
อยํางทั่วถึง 

จัดซื้อล าโพงฮอร์น 
จ านวน 4 ตัว เพื่อ
ติดตั้งกับเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายใน
หมูํบ๎าน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้ง
ตู๎โหลดเซน
เตอรไ์ฟ 3 เฟส 
4 สาย พร๎อม
ติดตั้งเซฟตี้คัต 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหนอง
หมากฝูาย 
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 
อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัด
สระแก๎ว 
 

30,000.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

มีแสงสวําง
เพียงพอ เพิ่ม
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ประชาชนให๎มาก
ขึ้น 

ติดตั้งตูโ๎หลดเซนเตอร์
ไฟ 3เฟส 4 สาย 
พร๎อมติดตั้งเซฟตี้คตั 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองหมากฝูาย 
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18. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการตาม
มาตรการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

135,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดโครงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลวัน
ปีใหมํ และวัน
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อปูองเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาล
วันปีใหมํ ปีละ 1 ครั้ง 
และชํวงเทศกาลวัน
สงกรานต์ปลีะ 1 ครั้ง 

19. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการพัฒนา
ครู/ผู๎ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวน
ต าบลหนอง
หมาก ฝูาย 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครู
ผู๎ดูแลเด็กให๎มี
ความรู๎ในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีมาก
ขึ้น 

สํงครู/ผู๎ดูแลเด็กเข๎า
รํวมการฝึกอบรม 
อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 

20. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

333,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพือ่สนับสนุน
กลางวัน และ
สํงเสริมด๎าน
โภชนาการที่ดี
ให๎กับเด็ก 

สนับสนุนงบประมาณ 
อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 

21. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน สพฐ 
ภายในเขต
ต าบล หนอง
หมากฝูาย ท้ัง 
4 แหํง 

1,596,000.
00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
กลางวัน และ
สํงเสริมด๎าน
โภชนาการที่ดี
ให๎กับเด็กนักเรยีน 
โรงเรียนในเขต
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย ท้ัง 4 แหํง 

1.สนับสนุน
งบประมาณ อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

22. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน
ภายในต าบล
หนองหมาก
ฝูาย( จ านวน 4 
โรงเรียน ) 

911,065.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 
และสํงเสรมิด๎าน
โภชนาการที่ดี
ให๎กับเด็กนักเรยีน 
โรงเรียนในเขต
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย 4 แหํง 

สนับสนุนงบประมาณ 
อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 

23. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริม
(นม) ศูนย์

911,065.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) 
และสํงเสรมิด๎าน
โภชนาการที่ดี

สนับสนุนงบประมาณ 
อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 
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และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 
(จ านวน 1 
ศูนย์) 

ให๎กับเด็ก 

24. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
แขํงขันกีฬาสี
ภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
มีการออกก าลัง
กาย และมีการ
พัฒนาการเรียนรู๎ 
เกิดความสามัคคี
กัน 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 
ครั้ง 

25. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุม
ผู๎ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อช้ีแจงกฏ/
ระเบียน และ
แผนการปฏิบัต
งานของศูนย์ฯ
ให๎กับผู๎ปกครอง
ได๎รับทราบ 

จัดปฐมนิเทศและ
ประชุมผู๎ ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบรหิาร
สํวนต าบลหนอง 
หมากฝูาย ปีละ 1 
ครั้ง 

26. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ประกวดวาด
ภาพระบายสี
และเรียงความ
วันแมํแหํงชาติ 

9,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎เด็กได๎
มีกิจกรรมในวันแมํ
และระลึกถึง
บุญคุณของผูเ๎ป็น
มารดา 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

27. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการหนู
น๎อยรักการอําน 

30,650.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให๎
เด็กรักการอําน 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

28. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ

โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คําจัดการเรียน

115,600.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจํายเป็นคํา
จัดการเรียนการ
สอน เชํน สื่อการ
เรียนการสอน
ตํางๆ คําวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

- คําจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
1,700 บาท/ปี (ตาม
รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับคําจัดการ
เรียนการสอนจาก
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เรียบร๎อย การสอน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

กรมสํงเสรมิฯ) 

29. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คําอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

10,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จําย อุปกรณ์
การเรยีน 

- คําอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(๓-๕ ปี) ๒๐๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรม
สํงเสริมฯ) 

30. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คําหนังสือ
เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

10,200.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนคํา
ใชํจําย ส าหรับ
จัดซื้อหนังสือเสรมิ
ประสบการณ์ฯ
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
๒๕๖๐ 

- คําหนังสือเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(๓-๕ ปี) ๒๐๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงิน
อุดหนุนจากกรม
สํงเสริมฯ) 

31. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คําเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก

15,300.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเครื่องแบบ
ให๎นักเรียน 

- คําเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
๓๐๐/ป/ีคน (ตาม
รายการเงินอุดหนุน
จากกรมสํงเสริมฯ) 
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ฝูาย 

32. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารสํวน
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

21,930.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อสนบัสนุนคํา
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีน ให๎แกํ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก - 
กิจกรรมวิชาการ 
โครงการหนูน๎อย
คนเกํง - กิจกรรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
เสรมิสร๎าง
คุณลักษณะและ
คํานิยมโดยปลูกฝัง
คํานิยมและ
จิตส านึก การท า
ประโยชน์ตํอสังคม
ฯ ปลูกฝังความรัก
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

- คํากิจกรรมพฒันา
ผู๎เรยีน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
๔๓๐/ป/ีคน (ตาม
รายการเงินอุดหนุน
จากกรมสํงเสริมฯ) 

33. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สํงเสริมการ
เรียนรู๎ของเด็ก
ปฐมวัย ท๎องถิ่น
ไทย ผํานการ
เลํน(สนามเด็ก
เลํนสร๎าง
ปัญญา) 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชน มีสถานท่ี
เลํนแบบธรรมชาติ 
และท า กิจกรรม
ตํางๆ มีการเรียนรู๎
ที่ดีขึ้น เป็น
แบบอยําง การเลํน
กับลูกให๎กับพํอแมํ
ผู๎ปกครองสามาร
น าไปปรับใช๎ ท่ีบ๎าน
ได๎ และเพื่อปรับภูมิ
ทัศน์ของศพด.ให๎รํม
รื่น นําอยูํ นํามอง 
และเป็นลาน
อเนกประสงค์ 

จัดท าสนามเด็กเลํน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แหํง 

34. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน
สํงเสริม
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ อส
ม. กลุํมสตรี 

685,600.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา๎ที่ 

ด าเนินการตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั้ง 
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แมํบ๎าน และ
พนักงาน 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 

35. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สํงเสริมและ
รณรงค์การ
ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

140,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงสํงเสริม
การปูองกันปัญหา
โรคไขเ๎ลือดออกใน
ชุมชน และลดอตัรา
ความเสีย่งตํอการ
เจ็บปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออกของ
ประชาชน 

จัดโครงการสํงเสรมิ
และรณรงค์ปูอง กัน
ไข๎เลือดออก ปีละ 1 
ครั้ง 

36. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 
ตามพระ
ปณิธานศาตรา
จารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ๎า
ลูกยาเธอเจา๎ฟูา
จุฬาภรณ์ วลัย
ลักณ์ อัคราช
กุมาร ี

130,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ๎า 

ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

37. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการส ารวจ
ข๎อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั 
จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตาม
พระปณิธาน
ศาตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระ
เจ๎าลูกยาเธอ
เจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักณ์ 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ๎า 

ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 
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38. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดัหา
รถตู๎ รับ-สํง 
นักเรียน บ๎าน
ไกล เด็ก
ยากจนและเด็ก
ด๎อย โอกาส
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล 
หนองหมาก
ฝูาย 

390,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยใหักับเด็ก
กํอนวัยเรียน ท่ีมี
บ๎านไกล เด็ก
ยากจนและเด็ก
ด๎อยโอกาส ที่
ต๎องการเข๎าเรียนท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย 

จัดหารถตู๎รับ-สํง 
นักเรียน บ๎านไกล 
เด็กยากจนและเด็ก
ด๎อย โอกาส ตาม
โครงการ 

39. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการเยี่ยม
บ๎านผู๎สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ต าบล หนอง
หมากฝูาย 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเยี่ยมและ
ประเมินสุขภาพผู๎
สุงอายุ คนพิการ 
และผูด๎๎อยโอกาส 
และท าให๎ผูส๎ูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส มสีุข
และสุขภาพที่ดีขึ้น 
ไมํรูส๎ึกถูกทอดทิ้ง
จากสังคม 

ผู๎สูงอาย ุคนพิการ 
และผูด๎๎อยโอกาส
ภายในต าบลหนอง
หมากฝูาย 

40. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการพัฒนา
สตรีและ
เสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

40,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบทบาท
สตรสีถาบัน
ครอบครัว 

ด าเนินการตาม
โครงการ อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง 

41. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการอบรม
สํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

42. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา

โครงการ
ฝึกอบรมชุมชน
เข๎มแข็งตํอสู๎
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในต าบล
หนองหมากฝูาย 

ด าเนินการตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั้ง 
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ความสงบ
เรียบร๎อย 

43. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดั
กิจกรรมเพื่อ
สํงเสริม
สนับสนุนการ
สร๎างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการสร๎าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

44. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนจังหวัด
สระแก๎วตาม
โครงการจดั
กิจกรรม
ประเพณีสืบ
สาน วัฒนา
ธรรมเบี้อง
บูรพาและงาน
กาชาดจังหวัด
สระแก๎ว 

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด
สระแก๎วตาม
โครงการจดั
กิจกรรมประเพณี
สืบสาน วัฒนา
ธรรมเบี้องบรูพา
และงานกาชาด
จังหวัดสระแก๎ว 

สนับสนุน
งบประมาณจังหวัด
สระแก๎วตาม
โครงการฯ ปีละ 1 
ครั้ง 

45. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และ
วันกตัญญู
อ าเภอวัฒนา
นคร 

18,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และวัน
กตัญญูอ าเภอ
วัฒนานคร 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

46. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการพิธี
ถวายราชสดดุี
เนื่องในวันฉัตร
มงคล 

2,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดัพิธี
ถวายราชสดดุีเนื่อง
ใน วันฉัตรมงคล 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

47. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวัน
คล๎ายวัน
สวรรคตของ

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวันคล๎าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 
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เรียบร๎อย พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

48. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
วันคล๎ายวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
และเป็นวันพํอ
แหํงชาติ 

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
พระราชพิธีวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

49. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
สมโภชวันยุทธ
หัตถี สมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช 

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
สมโภชวันยุทธหัตถี 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

50. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวันท่ี
ระลึก มหา
เจษฎาบดินทร์
พระนั่งเกล๎า 
เจ๎าอยูํหัว 

2,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวันท่ีระลึก 
มหาเจษฎาบดินทร์
พระนั่งเกล๎า 
เจ๎าอยูํหัว ปีละ 1 
ครั้ง 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

51. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการวัน
พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอด

2,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการวัน
พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟูา

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 
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ความสงบ
เรียบร๎อย 

ฟูาจุฬาโลก
มหาราชและ 
วันท่ีระลึกมหา
จักรีบรม
ราชวงศ์ 

จุฬาโลกมหาราช
และ วันท่ีระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์ 

52. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวัน
คล๎าย วัน
สวรรคตสมเดจ็
พระนเรศวร
มหาราช 

4,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวันคล๎าย
วัน สวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

53. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ๎าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินี
นาถ พระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง และวัน
แมํแหํงชาติ 

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวัน
แมํแหํงชาติ 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

54. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนาง
เจ๎าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ๎าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชิน ี

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

55. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมวันปยิ
มหาราช 

2,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนที่วํา
การปกครองอ าเภอ
วัฒนานคร ตาม
โครงการจดังานวัน
ปิยมหาราช 23 
ตุลาคม 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 
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56. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดังาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีิ
นทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระว
ชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว 

25,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนจังหวัด
สระแก๎วตาม จัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา๎
เจ๎าอยูํหัว 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

57. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมเนื่อง
ในวันคล๎าย วัน
สถาปนาจังหวัด
สระแก๎ว 

4,500.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมเนื่องในวัน
คล๎าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแก๎ว 
สถานศึกษา 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

58. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการท าบญุ
ตักบาตร
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

15,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎
พนักงาน 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง 
หนํวยงานราชการ 
และประชาชนได๎
รํวมกิจกรรมท าบัญ
ตักบาตตามวิถีชาว
พุทธ 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

59. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดัซื้อ
วัสดุกีฬาเพื่อ
เด็กและ
เยาวชน 

80,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนใน
ชุมชน ได๎หันมาเลํน
กีฬาเพื่อปูองกัน
การมั่วสมุเสพยา
เสพติด โดยการใช๎
เวลาวํางเป็น
ประโยชน ์

จัดซื้อวัสดุกีฬาตาม
โครงการฯ ปีละ 1 
ครั้ง 

60. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน

โครงการ
สํงเสริม
กิจกรรม
ประเพณีวัน

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดแขํงขัน
ประดิษฐ์กระทง 
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

จัดโครงการ/
กิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 
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และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ลอยกระทง ลอยกระทงใน
ท๎องถิ่น 

61. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดั
กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ 

8,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมให๎
เด็กได๎แสดงความ
รักและร าลึกถึง
บุญคุณของมารดา 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

62. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจดังาน
วันคล๎ายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

1,350.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

จัดโครงการ/
กิจกรรม ปลีะ 1 ครั้ง 

63. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน (ออมวัน
ละบาท) 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตามโครงการเงิน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) ปี
ละ 1 ครั้ง 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

64. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ชํวยเหลือผู๎
ประสบสา
ธารณภัยใน
กรณีมคีวาม
จ าเป็นเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนใน
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 

121,200.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อบรรเทาปญัหา
ในด๎านสาธารณภยั
ของต าบลหนอง
หมากฝูาย 

ต าบลหนองหมาก
ฝูาย ตามหนังสือท่ี 
มท 0808.3/ว 
323 ลว.15 มี.ค.
47 

65. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู๎ติดเช้ือ
เอดส ์

18,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแบํงเบาภาระ
ของผู๎น าครอบครัว 
และชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยตดิเช้ือเอดส์
ในต าบลหนอง

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎ปุวยตดิเช้ือท่ี
มีสิทธ์ิได๎ ทุกเดือนๆ 
ละ 1 ครั้ง 
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ความสงบ
เรียบร๎อย 

หมากฝูาย 

66. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู๎สูงอายุ 

6,416,400.
00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแบํงเบาภาระ
ของผู๎น าครอบครัว 
และชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุในต าบล
หนองหมากฝูาย 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุท่ีมี
สิทธ์ิได๎ ทุกเดือนๆละ 
1 ครั้ง 

67. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู๎พิการ 

2,494,800.
00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแบํงเบาภาระ
ของผู๎น าครอบครัว 
และชํวยเหลือผู๎
พิการในต าบล
หนองหมากฝูาย 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎พิการเช้ือท่ีมี
สิทธ์ิได๎ ทุกเดือนๆละ 
1 ครั้ง 

68. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการรํวม
ในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

15,000.00 ส านัก/กองคลัง 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

69. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
พระราชด าริ
ด๎านสาธาณสุข 

160,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการ
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

70. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมของ
ศูนย์ปฏิบัติ
ปูองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
วัฒนานครตาม
โครงการจดั
กิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอวัฒนา
นคร ปีละ 1 ครั้ง 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท๎องถิ่น : องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย   หน๎า 35 
 

         ุ         โ        
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

วัฒนานคร 

71. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
อัคคีภัย 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนท่ีขาด
แคลนน้ าในฤดูแล๎ง 

1.ปูองกันการเกิดสา
ธารณภัยอัคคีภยั 2.
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยได๎รับความ
ชํวยเหลือบรรเทา 

72. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

644,790.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ด๎านสา
ธารณภัย การ
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน การปฐม
พยาบาล การ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
พร๎อมท้ังรับเทคนิค
ใหมํๆ ในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน อาสาสมัครกู๎
ชีพ-กู๎ภัย พนักงาน
และเจา๎หน๎าท่ีสังกัด
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูายโดยท าการฝึกท้ัง
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตัิ ปีละ 1 
ครั้ง 

73. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการจติ
อาสา เราท า
ความ ดี เพื่อ
ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ พัฒนา
ในโอกาสวัน
ส าคัญของชาติ
ไทย 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังและ
สร๎างจิตส านึก 
บ าเพ็ญตนให๎เป็น
ประโยชน์ตํอชุมชน 
สังคมและ
ประเทศชาต ิ

โครงการละ 80 คน 
ปีละ 3 ครั้ง 

74. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ 
หลักสตูร
ทบทวน 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

200,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑. เพื่อเสริมสร๎าง
ศักยภาพและความ
เข๎มแข็งให๎แกํ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย ให๎มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีชํวยเหลือเจ๎า
พนักงานในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ ๒. 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม 
ได๎แกํ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองหมากฝูาย 
จ านวน 62 คน 2. มี
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย 
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เพือ่สํงเสริมความรู๎
ด๎านการจดัการสา
ธารณภัยเบื้องต๎น 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์
เหตุการณ์ 
(incledent 
Command 
System : ICS) 
การควบคุมสั่งการ 
การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่
เกิดเหตุ ที่เป็น
รูปแบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
ให๎กับชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครอง สํวน
ท๎องถิ่น 

75. 

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิตการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

โครงการเจาะ
บํอบาดาล
ปรับปรุงระบบ
ประปา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนอง
หมากฝูาย 1 
แหํง ต าบล
หนองหมาก
ฝูาย อ าเภอ
วัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 

230,460.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก๎ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค 

บํอบาดาลผลติ
น้ าประปาบริเวณ
พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหนองหมาก
ฝูาย 

76. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการอบรม
ให๎ความรู๎พร๎อม
จัดท าขยะ
อินทรีย์ หรือ
ขยะเปียก
หมูํบ๎านต๎นแบบ 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 2.
เพื่อให๎ชุมชน
ปราศจากขยะ
อินทรีย์หรือขยะ
เปียก 3. เพื่อท า
ขยะอินทรีย์ให๎เป็น
ปุ๋ยใช๎ในการเกษตร 
 

1. ผู๎น าชุมชน 
ประชาชน เยาวชน 
กลุํมสตรี ในต าบล
หนองหมากฝูาย 2. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.วัด , โรงเรียน 
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77. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการ
สนับสนุน
เทศบาลต าบล
วัฒนานครเพื่อ
จํายเป็นคําท้ิง
ขยะ 

264,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนุบสนุนให๎กับ
เทศบาลต าบลวัม
นานคร ส าหรับจําย
เป็นคําใช๎จํายใน
การก าจัดขยะมลู
ฝอย 

สนับสนุน
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

78. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการแกไ๎ข
ปัญหา
ผักตบชวา 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
ของผักตบชวาท่ีมี
อยูํตามแหลํงน้ า
สาธารณะตํางๆที่
เป็นแหลํงน้ าปิด
และแหลํงน้ าเปิด 
ซึ่งกอให๎เกิดปัญหา
การกีดขวางการ
ไหลของน้ าในฤดูน้ า
หลาก ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ก าจัดผักตบชวาใน
ต าบลหนองหมาก
ฝูายทั้ง 8 หมูํบ๎าน 

79. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พันธุกรรมพืชตํางๆ 
ที่มีอยูํในประเทศ
ไทย 

จัดโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

80. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการหมาก
ฝาูย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกปุาเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวโดยการปลูก
ปุาในชุมชน 

จัดโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง 

81. 

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล๎อม 

โครงการ
รณรงค์การใช๎
ถุงผ๎าแทน
ถุงพลาสติก 

55,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให๎
กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎การจัดการ
แยกและจ ากดัขยะ
ได๎ถูกวิธี 2.เพื่อลด
การใช๎ถุงพลาสติก 
3. เพื่อสร๎าง
จิตส านึกให๎

จัดโครงการปีละ 1
ครั้ง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท๎องถิ่น : องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย   หน๎า 38 
 

         ุ         โ        
      

         
         ี      ช   

    ุ 
        

       

ผู๎รับบริการลดการ
ใช๎ถุงพลาสติก 

82. 
การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริม
การเกษตร 

โครงการอบรม
ด๎านการเกษตร 
น๎อมน าหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูํ
ชุมชน 

40,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร๎างความรู,๎
สํงเสริมอาชีพและ
การมีรายได๎เสริมใน
ชุมชน-ฝึกทักษะใน
การประกอบอาชีพ
การเกษตร 

จัดกิจกรรม อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

83. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการจําย
คําธรรมเนียม
รายปีโมเด
มเมน (เว็ปไซต์)
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 
หนองหมาก
ฝูาย 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช าระคําบริการ
รายปีคําเชําพ้ืนท่ี
โมเดม็เว็ปไซต์
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

ช าระคําบริการรายปี 
ปีละ 1 ครั้ง 

84. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่
รํวมกับ 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

294,350.00 ส านัก/กองคลัง 

เพื่อเข๎ารํวม
โครงการกับจังหวดั
สระแก๎ว ในการเข๎า
มาให๎บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และเป็นฝุายบริการ
ด๎านการ
ประสานงาน และ
สถานท่ีในชุมชุม 
และตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ด าเนินโครงการตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั้ง หรือตามหนังสือ
ก าหนดการของ
จังหวัดสระแก๎ว 

85. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอ าเภอ
เคลื่อนที่
รํวมกับ 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนอง หมาก
ฝูาย 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเข๎ารํวม
โครงการกับอ าเภอ
วัฒนานคร ในการ
เข๎ามาให๎บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และเป็นฝุายบริการ
ด๎านการ
ประสานงาน และ
สถานท่ีในชุมชุม 

ด าเนินโครงการตาม
โครงการ ปลีะ 1 
ครั้ง หรือตามหนังสือ
ก าหนดการของ
อ าเภอวัฒนานคร 
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และตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

86. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการ
เลือกตั้งนายก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล และ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจํายในการ
เลือกตั้งนายก
องค์การบริหารสํวน
ต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล 

ด าเนินการเลือกตั้ง
ตามระเบียบฯ 

87. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม
และศึกษาดู
งานของคณะ
ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 
พนักงานลูกจ๎าง 
พนักงานจ๎าง
องค์การบริหาร
สํวนต าบล ผู๎น า 
คณะกรรมการ
ชุมชน อสม. 
กลุํมเยาวชน 
และหนํวยงาน
ในพื้นที่ต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 

423,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
องค์กร และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงาน
จ๎างและลูกจ๎างของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย โดยจัด
โครงการปลีะ 1 
ครั้ง 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน พนักงาน
จ๎างและลูกจ๎างของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย เข๎ารํวม
โครงการ อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง 

88. 
การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

โครงการเจาะ
บํอบาดาล
ปรับปรุงระบบ
ประปา 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล
หนองหมาก
ฝูาย 1 แหํง 
ต าบลหนอง
หมากฝูาย 
อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัด
สระแก๎ว 

230,460.00 
ส านัก/กองชําง, 
ส านักชําง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแก๎ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค 

บํอน้ าบาดาลผลติ
น้ าประปา บรเิวณ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมาก
ฝูาย 
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     อบต.หนองหมากฝูาย ไดด๎ าเนนิการโครงการตามข๎อบัญญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร๎ับความรํวมมือ การสํงเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตํางๆ ประสบผลส าเรจ็ด๎วยด ีกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล๎เคียง  
 

 ัญ      ุ     ใ     ฏ         
    1. จ านวนงบประมาณไมํเพียงพอในการด าเนินงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการ

ต๎องใช๎เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
    2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ท าให๎การด าเนินการบางโครงการเป็นไป

ด๎วยความลําช๎า 
    3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไมํสามารถด าเนินการได๎ทุกโครงการ 
    4. ขาดความรํวมมือจากภาคประชาชนเทําที่ควร เชํน ประชาชนยังไมํเข๎าใจถึงแนวทางการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลและไมํมีความรู๎เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารสํวนต าบลจะ
ด าเนินการ 

 ข          
    1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบลไปประสานกับหนํวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข๎องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตํอไป 
    2. จัดหาบุคลากรเฉพาะด๎านและพัฒนาสํงเสริมความรู๎ให๎กับบุคลากร เชํน ฝึกอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข๎อง อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
    3. ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารขององค์การบริหารสํวนต าบลอยํางตํอเนื่อง



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท๎องถิ่น : องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย หน๎า 41 

1.5   ัญ   ุ                   ี                   ไข  
 ุ         ี  1                ใ   ี ุ     
1. ขาดการเสริมสร๎าง ความรู๎ความเข๎าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไมํใช๎

ความรุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผู๎ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต๎องใช๎
ระยะเวลา และมีการเสริมสร๎างแนวคิด หรือเทคนิคการใช๎วินัยเชิงบวกไปใช๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท๎ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พ้ืนที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให๎เด็กมีสํวนรํวมคิด รํวม
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือขํายนิยมคิด และจัดท าให๎เด็กจึงมีความจ าเป็นต๎องมีการติดตามผลให๎
ค าปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บํอยครั้งกับเครือขํายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุผล 

 ุ         ี  ๒      โ         ้ื ฐ  ใ  ไ      ฐ    
1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) 

ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให๎พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํกลุํมเปูาหมาย 
 ุ         ี  ๓                       ช                           ื  
1. เพ่ือให๎การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แกํเด็กและเยาวชนอยําง

แท๎จริง ต๎องมีการสร๎างความตระหนัก ความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนํวยงาน และสถานประกอบการ ให๎เข๎าใจถึงเปูาประสงค์ที่แท๎จริงของโครงการ  

 ุ         ี  ๔         ษฐ         ช             
1. ประชาชนสํวนใหญํยังไมํสามารถด าเนินตามโครงการ ได๎ครบทุกหมูํบ๎าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 

ได๎แกํ ผู๎น าชุมชนที่เข๎มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือ อีกทั้งยังมีบางแหํง ที่ยัง
ด าเนินการไมํครอบคลุมทุกหมูํบ๎านเนื่องจากพ้ืนที่หํางไกล ปัญหาความไมํปลอดภัย และไมํมีภาคีเครือขําย ตลอดจน
เจ๎าหน๎าที่ต๎องระมัดระวังความปลอดภัย 
  

            ็            โ                    
   ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท๎องถิ่นวําส าเร็จอยํางไร แสดงให๎เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได๎จริงและไมํสามารถด าเนินการได๎มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
รายได๎ การสร๎างรายได๎ การใช๎อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข๎อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท๎องถิ่นในภาพรวมได๎อยํางลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท๎องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท๎องถิ่นน าไปสูํ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน๎ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท๎องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน๎มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได๎
จริง ไมํจริงในโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
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     2.                                           . . 2564        
               ใ                       การติดตามและประเมินผล  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล๎อง และ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท๎องถิ่นขององคงค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานวําเป็นไป ตามเปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล๎องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ท่ีองคก์รปกครอง สํวนท๎องถิ่นก าหนดหรือไมํ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตาม
กรอบการประเมินผลในระดับใด   
            (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให๎เราทราบได๎วําขณะนี้ได๎มีการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล๎ว ซึ่งเทคนิคอยํางงํายท่ีสามารถใช๎เป็นเครื่องในการติดตาม
ได๎ เชํน Gant Chart ท่ีจะท าให๎หนํวยงานสามารถ ติดตามได๎วําการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมี
การด าเนินการชํวงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว๎ หรือไมํ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
               ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จ าเป็นต๎องมี
เกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช๎เป็นกรอบในการประเมิน
เพื่อให๎เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด๎วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 
2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหนํวยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบํงชี้ให๎ทราบ
ท้ังจุดเดํน หรือจุดด๎อย ของงาน/โครงการอยํางมีระบบแล๎วตัดสินใจวําจะปรับปรุง แก๎ไขงาน/โครงการ
นั้น เพื่อการด าเนินการตํอไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็น
การแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนท่ีจะใช๎ในการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยูํภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณท่ี
ก าหนดไว๎หรือไมํ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวํางไว๎หรือไมํ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหวํางการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะท่ีท าการประเมินผลเป็น
การตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล๎วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได๎ตั้งไว๎  
                                          ีข ้    ใ                  ี้     
  ข ้     ี  1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ท่ีก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน
หนํวยงาน  
    3. ความก๎าวหน๎ากิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
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    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลผลิตกับ
ทรัพยากรท่ีใช๎โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได๎รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท า 
กิจกรรมท่ีมีตํอกลุํมเปูาหมายท่ีได๎รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
    7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได๎ รับรวมยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมาใช๎หรือ
อาจเลือกใช๎ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นก็ได๎ โดยอยํางน๎อยต๎อง
สามารถ ประเมินความสอดคล๎องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นได๎ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ข ้     ี  2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได๎ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

ข ้     ี  3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได๎ตั้งแตํกํอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการฯ   

ข ้     ี  4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข ้     ี  5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นอาจให๎
ความเห็น หรือข๎อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น และโครงการ
พัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหาร ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
2.4          ื    ื  ี ใช ใ                                 
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ก าหนด เครื่องมือท่ีใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช๎แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลํุม 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
      ี  1   
  เรื่องท่ี  1 แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็น
แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
แบบประเมินท้ัง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว 
      ี  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 
เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสท่ี 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) 
ไตรมาสท่ี 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 
      ี  3  แบบท่ี 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบ
ประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว๎  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
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     ี  3  
                                    

1.                                    ุ          ุ                ุ          ื      
                         
     ุ              ุ         ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูายเป็นดังนี้ 

     ็            
     

  ็  
     

 ี ไ   
      ข  
       ็  

๑.  ข   ู         ไ ข                           2๐ ๑5 75.00 
๒.                                  1๕ 1๕ 100 
๓.   ุ                    ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เปูาประสงค์ของแตลํะประเด็นยุทธศาสตร ์ 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 

    ๑๐๐ 92 92 

๑. พบวําประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได๎คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร๎อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ี   ็  ช    ้ /   ุ    เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหนํวยงานในปัจจุบัน เพ่ือค๎นหา 
จุดแข็ง จุดเดํน จุดด๎อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสูํสภาพที่ต๎องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด๎าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได๎วําเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน เพ่ือให๎รู๎ตนเอง (รู๎เรา) รู๎จัก 
สภาพแวดล๎อม (รู๎เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยตํางๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได๎เกิดขึ้น
แล๎วและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมตํอไป ความสามารถภายในที่ถูกใช๎ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล๎อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
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  2. ข   ู         ไ    ข   ู  ื้ ฐ   
  รายละเอียดการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย ในแตํละประเด็น
ดังนี้ 

            ็         
      

  ็  
      

 ี ไ   
      ข  
       ็  

      ็ ข  
                
                

1 ข   ู         ไ    ข   ู  ื้ ฐ  
ข                            
         

20 18 90  

 1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้ง
ของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของไม๎/
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การ
ปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ชํว งอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตร
และแหลํงน้ า) 

2 2 100  

 1.6 ข๎อมูลเกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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            ็         
      

  ็  
      

 ี ไ   
      ข  
       ็  

      ็ ข  
                
                

 1.7 ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ชํ น  น้ า  ปุ า ไ ม๎  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และกา รด า เ นิ นก ารประ ชุม
ประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวม
คิด  รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ 
รํ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  รํ ว ม แ ก๎ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  เพื่อ
แก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองหมากฝูาย 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของข๎อมูลสภาพทั่วไป  และข๎อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายพบวําประเด็น ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ 
ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข๎อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด  รํวม
ท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวน        ต าบลหนองหมากฝูาย ได๎คะแนนสูงสุด 
100 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร๎อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

2. ผลการ... 
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2.                                  โ        ื                               
   2.1   ุ      ใ       โ      ข                                      ็     ี้ 

     ็                   ็        ี ไ   
๑.      ุ                     ๑๐ ๑๐ 
๒.                                   ไ  ฏ     ใ  ช          ๑๐ ๙ 
๓.                                  ไ  ฏ     ใ  ช   ุ      ๑๐ ๙ 
๔.                   ุ                  ๑๐ ๑๐ 
๕. โ                       ๖๐ 57 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูํการตั้ง 
งบประมาณได๎ถูกต๎อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ๎ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา๎งให๎
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได๎ถูกต๎องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

    ๑๐๐ ๙4 

1.           ็  โครงการพัฒนา ได๎คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร๎อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ี   ็  ช    ้ /   ุ   เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎อง 
กับโครงการ  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  โครงการมี
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โครงการมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล๎องกับ 
Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  โครงการมี
ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได๎ถูกต๎องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
 

  2.           ็   งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได๎คะแนน
ต่ าสุด3 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร๎อยละ  3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
    ็  ช    ้ /   ุ   เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพ่ิม – ลด ไมํคงที่ ไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ประกอบกับกลุํมเปูาหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น คําวัสดุอุปกรณ์
ตํางๆ มีราคาสูงข้ึน 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท๎องถิ่น : องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย หน๎า 49 

  3.          ช     ข  ชื  โ         จากจ านวนโครงการทั้งหมด 384 โครงการ ได๎คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย  และด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4.                ุ                  โ       จากจ านวนโครงการทั้งหมด 384 โครงการ 
ได๎คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
  4.              ช          โครงการที่ด าเนินการในปี 2563 มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) โครงการที่จะด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 32.29 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖
5) ห๎วงปี พ.ศ. ๒๕๖3 จ านวน 130 โครงการ  
  3.               ช   ุ     บริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผําน
การมีสํวนรํวมของประชาชน   เชํน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพ้ืนที่ กํอนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ตํอไป  

องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.
2561 - 2565) ได๎ด าเนินการโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได๎รับความรํวมมือ   
การสํงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตํางๆ ประสบ
ผลส าเร็จด๎วยดี กํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล๎เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 
4.    ุ                                     
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)           
ที่อยูํ ในงบประมาณรายจํายประจ าปี/เพ่ิมเติม จํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจํายใหมํ                 
โอนงบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 
       ี  โ      ใ ข    ญญ               .             ี  ี        ี้ ู    /     ใ   ญญ   ี
    ี้ 
 

 
 ุ         ชื  โ              

     
ข    ญญ   /   

  ญญ    
       ญญ                ื  

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง 
พร๎อมวางทํอจาก
ถนนลาดยาง ถึง นานาย
สมพงษ์ วรสุข หมูํที่ 1 
บ๎านคลองคันโท 

200,000.0
0 

199,000.00 199,000.00 1,000.00 
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 ุ         ชื  โ              

     
ข    ญญ   /   

  ญญ    
       ญญ                ื  

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมูํ
ที่ 2 บ๎านโคกสวําง 

200,000.0
0 

199,500.00 199,500.00 500.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการกํอสร๎างถนนดิน
เสรมิลูกรัง หมูํท่ี 3 บ๎าน
ใหมํศรีจ าปา 

200,000.0
0 

199,500.00 199,500.00 500.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ๎านนางจรูญ ดโีสภา ถึง
บ๎านนางจ าปี สร๎อยแม๎น 
หมูํที่ 4 บ๎านทําช๎าง 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการกํอสร๎างบํอ
บ าบัดน้ าทิ้ง หน่ึงจุด 
บ๎านนางนงเยาว์ ประ
ครองกาย หมูํที ่6 บ๎าน
หนองหมากฝูาย 

35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ๎านผู๎ชํวยสณุีย์ถึงบ๎าน
นางสุบิน ฤาชัย หมูํที่ 7 
บ๎านหนองไทย 

170,000.0
0 

169,500.00 169,500.00 500.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการซํอมแซมถนน
ลูกรังพ้ืนท่ีการเกษตร 
สวนนายประทีป สมัยกลุ 
ถึง นานางสาวทองขาว 
สวํางกุล หมูํที่ 8 บ๎าน
ภักดีแผํนดิน 

200,000.0
0 

199,500.00 199,500.00 500.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟูา
รายทาง โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งทางเข๎าหมูํบา๎น 
หมูํที่ 8 บ๎านภักดี
แผํนดิน 

360,000.0
0 

360,000.00 360,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการจดัซื้อรถ
กระเช๎าซํอมไฟฟูาแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 
ล๎อ 

2,600,000.
00 

1,390,000.00 
1,390,000.0

0 
1,210,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง

อุดหนุนกลุํมผู๎ใช๎น้ าพระ
ปรง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 
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พื้นฐาน 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนกลุํมผู๎ใช๎น้ าบ๎าน
ภักดีแผํนดิน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนกลุํมผู๎ใช๎น้ าชํอง
กล่ าลําง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบํอบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 1 
แหํง ต าบลหนองหมาก
ฝูาย อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 

230,460.0
0 

230,460.00 230,460.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการวางทํอระบาย
น้ า ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร พร๎อมบํอ
พักยาว 107 เมตร และ
บํอรับน้ า 1 แหํง หมูํที่ 
5 บ๎านหนองหมากฝาูย 
ต าบลหนองหมากฝูาย 
อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 

177,000.0
0 

177,000.00 177,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงการซํอมแซมฝาบํอ
พักน้ า หมูํที่ 5 และหมูํที่ 
6 

59,500.00 59,500.00 59,500.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ตู๎โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 
4 สาย 100 แอมป์ 12 
ชํองอุปกรณ์ครบชุด
พร๎อมติดตั้ง 

30,000.00 27,100.00 27,100.00 2,900.00 

17. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการตามมาตรการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

135,000.0
0 

112,200.00 112,200.00 22,800.00 

18. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายสนับสนุน
สถานศึกษา (คําอาหาร
กลางวัน) ของศูนย์

333,200.0
0 

186,460.00 186,460.00 146,740.00 
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สงบเรียบร๎อย พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย 

19. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตต าบล
หนองหมากฝูาย ท้ัง 4 
แหํง 

1,596,000.
00 

1,537,393.00 
1,537,393.0

0 
58,607.00 

20. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

คําอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

911,065.0
0 

907,853.16 907,853.16 3,211.84 

21. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

คําอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

911,065.0
0 

907,853.16 907,853.16 3,211.84 

22. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู๎ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 

10,000.00 2,850.00 2,850.00 7,150.00 

23. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการหนูน๎อยรักการ
อําน 

30,650.00 30,150.00 30,150.00 500.00 

24. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (คําจัดการ
เรียนการสอน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนอง
หมากฝูาย 

115,600.0
0 

90,000.00 90,000.00 25,600.00 

25. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา(คําอุปกรณ์
การเรยีน) ศูนย์พัฒนา

10,200.00 9,000.00 9,000.00 1,200.00 
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สงบเรียบร๎อย เด็กเล็กองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองหมาก
ฝูาย 

26. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา(คําหนังสือ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 

10,200.00 9,000.00 9,000.00 1,200.00 

27. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา(คํา
เครื่องแบบนักเรยีน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 

15,300.00 13,500.00 13,500.00 1,800.00 

28. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานสํงเสรมิวิสัยทัศน์ใน
การท างานของ อสม. 
กลุํมสตรี แมํบา๎น และ
พนักงาน องค์การ
บริหารสํวนต าบล 

685,600.0
0 

685,600.00 685,600.00 0.00 

29. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสํงเสริมและ
รณรงค์การปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

140,000.0
0 

139,950.00 139,950.00 50.00 

30. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ๎าน๎อง
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
 
 

130,000.0
0 

127,860.00 127,860.00 2,140.00 
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31. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการส ารวจข๎อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ๎าน๎อง
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

10,000.00 6,816.00 6,816.00 3,184.00 

32. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

คําจ๎างเหมารถรับสํงเด็ก
เล็ก 

390,000.0
0 

179,900.00 179,900.00 210,100.00 

33. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร๎างความเขม๎แข็ง
ของครอบครัว 

40,000.00 20,200.00 20,200.00 19,800.00 

34. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล๎ายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

35. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัดงาน
สมโภชวันยุทธหัตถี 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

30,000.00 9,000.00 9,000.00 21,000.00 

36. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาูจุฬาโลกมหาราช 
และวันท่ีระลึกมหาจักรี

2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 
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บรมราชวงศ ์

37. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล๎าย วัน
สวรรคตสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

38. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปยิมหาราช 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

39. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล๎าย
วันสถาปนาจังหวัด
สระแก๎ว 

4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 

40. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการสํงเสริม
กิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

50,000.00 49,500.00 49,500.00 500.00 

41. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

42. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการชํวยเหลือผู๎
ประสบสาธารณภัยใน
กรณีมคีวามจ าเป็นเพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อน
ในต าบลหนองหมากฝูาย 

121,200.0
0 

90,515.00 90,515.00 30,685.00 

43. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

44. 
การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ
6,416,400.

00 
6,253,900.00 

6,253,900.0
0 

162,500.00 
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 ุ         ชื  โ              

     
ข    ญญ   /   

  ญญ    
       ญญ                ื  

และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

45. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
2,494,800.

00 
2,467,000.00 

2,467,000.0
0 

27,800.00 

46. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

อุดหนุนอ าเภอวัฒนา
นครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอ าเภอ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

47. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข 

160,000.0
0 

160,000.00 160,000.00 0.00 

48. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

644,790.0
0 

644,790.00 644,790.00 0.00 

49. 

การพัฒนาด๎านงาน
สํงเสริมคณุภาพชีวิต
การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

โครงการเจาะบํอบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
หนองหมากฝูาย 1 แหํง 
ต าบลหนองหมากฝูาย 
อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 

230,460.0
0 

230,460.00 230,460.00 0.00 

50. 
การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

โครงการอบรมให๎ความรู๎
พร๎อมจัดท าขยะอินทรีย์
หรือขยะเปยีกหมูํบ๎าน
ต๎นแบบ 

50,000.00 47,980.00 47,980.00 2,020.00 

51. 
การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

คําก าจัดขยะมูลฝอย 
264,000.0

0 
228,404.00 228,404.00 35,596.00 

52. 
การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรณรงค์การใช๎
ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก 

55,000.00 49,475.00 49,475.00 5,525.00 
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 ุ         ชื  โ              

     
ข    ญญ   /   

  ญญ    
       ญญ                ื  

และสิ่งแวดล๎อม 

53. 
การพัฒนาด๎านการ
สํงเสริมการเกษตร 

โครงการอบรมด๎าน
การเกษตร น๎อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูํ
ชุมชน 

40,000.00 39,600.00 39,600.00 400.00 

54. 
การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการ 

โครงการจําย
คําธรรมเนียมรายปี
โมเดม็เมนเนม(เว็ปไซต์)
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 

10,000.00 9,906.54 9,906.54 93.46 

55. 
การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการ 

โครงการจังหวดัเคลื่อนที่
รํวมกับองค์การบรหิาร
สํวนต าบลหนองหมาก
ฝูาย 

294,350.0
0 

294,350.00 294,350.00 0.00 

56. 
การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการ 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวน
ต าบล พนักงาน ลูกจ๎าง 
พนักงานจ๎างองค์การ
บริหารสํวนต าบล ผู๎น า 
คณะกรรมการชุมชน อส
ม. กลุํมเยาวชน และ
หนํวยงานในพ้ืนท่ีต าบล
หนองหมากฝูาย 

423,000.0
0 

422,100.00 422,100.00 900.00 

57. 
การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการ 

โครงการเจาะบํอบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองหมากฝูาย 1 
แหํง ต าบลหนองหมาก
ฝูาย อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก๎ว 

230,460.0
0 

230,460.00 230,460.00 0.00 
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     ี  4  
  ุ    ข           ข          

 

๔.๑    ุ                   ใ        
      ด๎วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให๎ อปท.สภาท๎องถิ่น และผู๎บริหารท๎องถิ่น เปิดเผยข๎อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให๎ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมด๎วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข๎อ 30 
(5) ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท๎องถิ่น พร๎อม
ทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับ
แตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลา ไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูายจึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช๎จําย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูาย   ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุํงหมายและคาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข๎างหน๎า ต าบลหนองหมากฝูายเป็นต าบลขนาดกลางที่
มีประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข นําอยูํ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได๎ก าหนด            ดังนี้ 

 
          

"       ใ ชี        ษฐ                             ชุ ช  ข   ข็ " 
 
 

  ุ         ี  ๑          ึ ษ         ใ   ี ุ      
กลยุทธ์ที่ 1  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให๎ได๎  

มาตรฐานและเป็นไปตามความต๎องการของท๎องถิ่น (แผนงานการศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ ๒  สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดความเข๎มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔ สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู๎สูงอายุและ  

ผู๎ด๎อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 
กลยุทธ์ที่ ๕  สํงเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดตํอ   การปูองกัน  และการแก๎ไขปัญหา 

ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข) 

          (Vision) 
 

 ุ         
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กลยุทธ์ที่ ๖  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ ๗  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช๎และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 

สภาพแวดล๎อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 

  ุ         ี  ๒      โ         ้ื ฐ  ใ  ไ      ฐ    
กลยุทธ์ที่ 1  กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

ระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให๎มีไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให๎ครอบคลุมและ 

ทั่วถึงทั้งต าบล (แผนงานเคหะและชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 3 กํอสร๎าง ปรับปรุง แหลํงน้ าอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์) 
 

  ุ         ี  ๓                       ช                           ื   
กลยุทธ์ที่ 1  สํงเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
กลยุทธ์ที่ 2  กํอสร๎าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าธรรมชาติ (แผนงานเกษตร) 
  ุ         ี  ๔         ษฐ         ช             
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างงานสร๎างอาชีพ  ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น ตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมสนับสนุนอาชีพด๎านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมํ 
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการตลาด การค๎า การลงทุนในท๎องถิ่นและสํงเสริมสินค๎า OTOP 
  ุ         ี  ๕           ีฬ  ู       ็                         ี     
กลยุทธ์ที่ 1  สํงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด๎านกีฬา  นันทนาการให๎กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสูํความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาฯ/งานกีฬาฯ) 
กลยุทธ์ที่ 2  สํงเสริม สนับสนุนการกํอสร๎างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ    
กลยุทธ์ที่ 3  สํงเสริมประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน  

การทํองเที่ยว  
  ุ         ี  ๖                ษ                              ุข  
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 สํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร๎อยในท๎องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
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1. การสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  การวาง 

แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส 
3. สํงเสริมการพัฒนากลุํมอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
4. การสร๎างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
6. มุํงสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

      องค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูายได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผํานการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน  เชํน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพ้ืนที่ กํอนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตํอไป  

องค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูายได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่ 14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น     (พ.ศ.
2561-2565)  

 ุ         
2561 2562 2563 2564 2565 

                                                                                

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

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

การพัฒนาด๎าน
งานสํงเสริม
คุณภาพชีวิต
การจดั
ระเบียบชุมชน
และการรกัษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

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

การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอ๎ม 

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

การพัฒนาด๎าน
การสํงเสรมิ
การเกษตร 

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

การพัฒนาด๎าน
การบริหาร
จัดการ 

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

    143 99,929,000 179 125,396,860 384 294,993,800 381 301,455,000 343 277,864,000 
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๑.          ็             ุ         
  ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูาย  ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่
บรรจุอยูํในข๎อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 124 โครงการ งบประมาณ 33,586,124.70บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

 ุ         โ       
         

   ข    ญญ    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นโครงสรา๎งพื้นฐาน  24 11,730,952.70 

การพัฒนาด๎านงานสํงเสรมิคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร๎อย 82 19,132,554.00 

การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  7 402,000.00 

การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการเกษตร 1 90,000.00 

การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ   10 2,230,618.00 

    124 33,586,124.70 

2.          ใ  ช            ุ     
    อบต.หนองหมากฝูาย มีการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได๎มีการกํอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จ านวนเงิน 21 ,772,300 บาท มีการเบิกจําย
งบประมาณ จ านวน 56 โครงการ จ านวนเงิน 19,727,086 ล๎านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

 ุ         โ       
        ี้ ู    / 
     ใ   ญญ  

โ                           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นโครงสรา๎งพื้นฐาน 16 3,467,060.00 15 3,432,060.00 

การพัฒนาด๎านงานสํงเสรมิคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรยีบร๎อย 

33 14,972,750.32 33 14,972,750.32 

การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3 325,859.00 3 325,859.00 

การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการเกษตร 1 39,600.00 1 39,600.00 

การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ 4 956,816.54 4 956,816.54 

    57 19,762,085.86 56 19,727,085.86 
 

3.           ็            โ                    
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท๎องถิ่นวําส าเร็จอยํางไร  แสดงให๎เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได๎จริงและไมํสามารถด าเนินการได๎มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
รายได๎ การสร๎างรายได๎ การใช๎อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข๎อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท๎องถิ่นในภาพรวมได๎อยํางลงตัวในยุคปัจจุบัน 
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  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท๎องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท๎องถิ่นน าไปสูํ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน๎ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท๎องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน๎มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 
2. ข         ใ                          ใ       
  เพ่ือให๎ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เป็นไปด๎วยความถูกต๎องและ
บรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข๎อสั่งการของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นดังกลําว  
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองหมากฝูายจึงได๎ด าเนินการน าเข๎าข๎อมูลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan  และได๎น าข๎อมูลในระบบอีแพลนดังกลําวมาใช๎ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให๎มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลตํอไปในครั้ง
หน๎า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนหนองหมากฝูายควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช๎เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู๎บริหารควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการในชํวงต๎นปีงบประมาณมากกวําการท าโครงการ
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่ใช๎งบประมาณมากกวําโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให๎สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
สํวนต าบลจะไมํสามารถด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาได๎  และอาจท าให๎ประชาชนไมํ
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไมํสามารถด าเนินการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎ตามความต๎องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให๎เกิดความโปรํงใสสํงเสริมการพัฒนากลุํมอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง  สร๎างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุํงสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


