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คำนำ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบไตร
มาส 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกดิความพึงพอใจสูงสุด 

 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า 
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย       
  และแนวทางการพัฒนา       15 

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    24 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมขน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ประครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ 

 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ 
 5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 

 ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12) 
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1. ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 
“ระบบประเมนิผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื ่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี ่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที ่กำลังเผชิญอยู ่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effctive) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง 
ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บา ง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (Part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการ
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (Full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
จะได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี ้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปในทิศทางใด จะดำเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน 
 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรม 
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า แผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที ่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่
การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงมากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาใน
การดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ ่นซึ ่งครอบคลุมถึง
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การ
ประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcome) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ ่งที ่จะได้ร ับหรือตอบสนองกลับ จากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือก
ที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จ ุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) เป็นปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที ่สุดและเมื ่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้องการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี ้
 1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการเงิน
อุดหนุน 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสมหรือเงินกู ้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายยจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามป ี
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้ง
รับให้มั่นรอโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ 
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พร้องการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1) เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน 
 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1  
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

 ขั้นตอนที่ 2 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 

 ขั้นตอนที่ 3 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2) 
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 ขั้นตอนที่ 4  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ปร ะชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)  

 ขั้นตอนที่ 5  
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 30 (5) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 13 
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ผังขั้นตอนการดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 7  
 - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 5.1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 5.1.1 กรอบเวลา (Time & Timeframe) โดยกำหนดกรอบเวลา ดังนี้ 
  5.1.1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหมากหญ้า อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
  5.1.1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง  
  5.1.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือ
ผลผลิต ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า 
 5.1.3 ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็น
ต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น  
 5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
  5.1.4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมี
ไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง 
  5.1.4.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรค
อุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
  5.1.4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
  5.1.4.4 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 
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  5.1.4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย 
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม 
ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น  
  5.1.4.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้
เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นใหม่หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การ
ดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ทรัพย์สินของใช้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม ่ 
 5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน 
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 5.1.7 ผลลัพธ์และผลผลติ (Outcome and Output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนิน
โครงการของการบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 5.1.8 การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ 
 5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้านั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหมากหญ้าและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ดังนี ้
  (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา ดำเนิ นการว ิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
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  (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำ
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 5.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า 
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม 
  5.3.1 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) 
  5.3.2 ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  5.3.3 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  5.3.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  5.3.5 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  5.3.6 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จาการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน 
กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี 
  6.1.1 ผู ้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผู ้ร ับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ ่น ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้อง และผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  6.1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  6.1.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเปน็รายหกเดือนได้ ดังนี ้
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  ครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม - มีนาคม 
  ครั้งที่ 2 ระหว่าง เดือนเมษายน - กันยายน 
  6.1.4 เครื่องมือ อันได้แก่ 
   เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  6.1.5 กรรมวิธี อันได้แก่ 
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ 
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
 6.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  6.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหา 
  6.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการ
เก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้   
 7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (1) แบบตัวบ่งชี ้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที ่ 29 มกราคม 2559 เรื ่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหมากหญ้าในแต่ละยุทธศาสตร ์
  แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหมากหญ้า (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
 7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 8.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 8.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ ของแผนนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 8.3 ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้านให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าน อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 8.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 8.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 8.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 8.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินนผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป
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ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ ) 
 8.8 การประเมินจะชี ้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 8.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควร
สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควร
ยกเลิกทิ้งเสยี 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า  

 1. นายเลื่อน  ภับภีร ์  รองประธานสภาฯ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน สมาชิกสภาอบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 1  กรรมการ 
 3. นายทศพร สุขสวาท  สมาชิกสภาอบต.หมากหญ้า หมู่ที่ 7  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร ปัญหาผล ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
 5. นางสาวอุบล ผลาผล  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
 6. นางสถาพร วรเจริญ  ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสว่าง    กรรมการ 
 7. นางจุฬา สุโคตรพรหมมี พัฒนากรอำเภอประจำตำบล   กรรมการ 
 8. นางคง บับภีร์   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
 9. นางบง แก้วงสังหาร  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
 10. จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
 11. นายศรีเมือง สามล  หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู ้บริหารรวมทั ้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี ้

แผนยุทธศาสตร์ 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทที่ 12 
 เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ ้นสุดลงและการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 มีรายละเอยีดดังนี้ 
  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที ่ร ุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั ้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษา ความเลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  
  (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนรว่ม 
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรปูประเทศ และ 
  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื ่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
  4) การรับรองการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
  6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธภิาพ 
 



16 
 

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้ อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดนิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดงันี ้
  นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 
  นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
  นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ 
  นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต 
  นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  นโยบายที่ 7 การตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  นโยบายที่ 8 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ 2556 และ
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 
ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ดำเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณพ.ศ. 2557 รายละเอียดดังนี ้
  
 วิสัยทัศน ์
  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม” 

 หลักการของยุทธศาสตร์ 
  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยนื” 

 วัตถปุระสงค์ 
  1) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
  2) เพิม่ประสทิธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
  3) ลดตน้ทุนใหกั้บธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

 เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์
  1) การเพิ่มรายไดจ้ากฐานเดิม 
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  2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
  3) การลดรายจ่าย  
  4) การเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขนั 

 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อหลุดพน้จาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลกั 33 แนวทางการ
ดำเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางดำเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเตบิโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก 11 แนวทางดำเนินการ 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal process) 
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลกั 15 แนวทางการดำเนนิการ 

4. ค่านิยมหลกัของคนไทย 
 ค่านิยมหลกัของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี ้
 1) มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบนั 
 2) ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
 3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้  หมั่นศกึษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
 6) มศีีลธรรม รกัษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผูใ้หญ ่
 9) มีสติ รู้ตัว รูค้ิด รูท้ำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จกัดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มไีว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกจิการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุม้กันที่ด ี
 11) มีความเขม้แข็งทั้งร่างการและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอ่บาปตามหลักของศาสนา 
 12) คำนงึถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

5. นโยบายของรัฐบาล 
 5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แบ่งแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกทั ้งยังเป็นสำนึกและหน้าที ่ที ่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
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พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ์ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปจัจุบนัที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เหน็ได้จาก เพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรกัสามัคค.ี.” 
 5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 ประกอบด้วยนโยบาย 11 ดา้น ดังนี้ 
  1) การปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 
  2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
  3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรฐั 
  4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  5) การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสขุภาพของประชาชน 
  6) การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7) การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
  9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์กบัการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
  10) การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปอ้งกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11) การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 5.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) 
  1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธพิล และผูป้ระพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหนา้ที่ ดังนี ้
   1.1) สนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 
   1.2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ์สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
   1.3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ร ับผิดชอบนำผู ้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลบัมามีชีวติอย่างปกติสุข 
   1.4) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและ
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พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั ้งต้นในการผลิตยาเสพติดที ่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการ
รวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผ่นดินในการต่อสูกั้บยาเสพติด 
  2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   โดยเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลงัแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้
   2.1) ทำการสำรวจ ศึกษารปูแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน
ที่จะเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งงหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด 
   2.2) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
   2.3) กำหนดวิธีการดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทำผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ
ใด ๆ เพราะรับผลประโยชน ์
   2.4) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   2.5) จัดทำข้อมูลบุคลิกนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
   2.6) จัดทำข้อมูลเรื ่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับ
ผู้กระทำผิด ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บงึกาฬ) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

1. เปา้หมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 (1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 (2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 (3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (4) รกัษาสมดลุทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2. ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด 
 (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
 (2) อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า 
 (3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
 (4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 (5) รายได้จากการท่องเที่ยว 
 (6) ระดับความเหลื่อมล้าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
 (7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
 (8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น 
 (9) ดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน (WQI) 
3. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 เพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการผลิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของผู ้ประกอบการและแรงงานให้มีคุณภาพ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทาการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การลดความเหลื่อมล้า และการสร้างความเท่าเทียม ดูแลความสงบ และความ
เรียบร้อยในพื้นที ่
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่งน้า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัด แบบมีส่วนร่วม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมมาตรการปูองกัน การแก้ปัญหา และเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดขึ้นในพ้ืนที่ 
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แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์ (vision) “เมืองน่าอยู ่ศูนย์กลางการค้าการลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื ้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับ
มาตรฐาน สถานประกอบการและแรงงานเพื่อเพิ ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนใน        
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 พนัธกิจที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย ์
 พนัธกิจที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พนัธกิจที่ 4 ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง 
เพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการ
ขยะ/น้ำเสียเพื่อการใช้ประโยชน ์อย่างยั่งยืน 
 พนัธกิจที่ 6 เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
 พนัธกิจที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกัน 
ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 
เป้าหมายรวม : จังหวัดอุดรธานี มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่จะเป็น“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยจะมีความน่าอยู่และความเป็นศนูย์กลางทั้งในด้าน 
 1. การสร้างการพัฒนาอย่างทั่วถึง สำหรับประชาชนทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งผู้ที่ด้อยโอกาสไว้เบื้องหลัง 
 2. การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน 
ในทุกสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ 
 3. การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ ในการดูแลรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และประโยชน์สุข 
ของประชาชน 
 5. การสร้างเมืองและชุมชนที่มีสุขภาวะ ทั้งกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่มุ่งเน้นการเป็น “เมืองน่าอยู ่ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนภุูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง” และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน จังหวัดอุดรธาน ีจึงกำหนด
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดเปา้หมายการพัฒนา ด้านการพฒันาอย่างทั่วถึง แบ่งเป็น 
  1.1 สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ำกว่าร้อยละ 8 
  1.2 กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 
  1.3 อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 
  1.4 จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรที่มีอายุต้ังแต ่15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 8 ปี 
  1.5 ความเหลือ่มล้ำของรายได้ลดลงจนต่ำกว่าร้อยละ 40 
  1.6 สัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมเพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 22 



22 
 

 2. ตัวชี้วัดเปา้หมายการพัฒนา ด้านการเตบิโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แบ่งเป็น 
  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 5 โดยแยกเป็น 
   2.1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่ารอ้ยละ 2 
   2.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ปลีก มากกว่าร้อยละ 5 
   2.1.3 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว มากกว่าร้อยละ 7 
   2.1.4 การจ้างงานของ SMEs เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
   2.1.5 E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 
  2.2 อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า เท่า 8 
  2.3 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 
 3. ตัวชี้วัดเปา้หมายการพัฒนา ด้านการเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 
  3.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.5 
  3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขยะ โดยให้ 
   3.2.1 ขยะทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 55 และ 
   3.2.2 ขยะตกค้างลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณเดิม 
  3.3 เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำขึ้นร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ำ 
  3.4 ประสิทธภิาพในการจัดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  3.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลอื 1.1 ตัน/คน/ปี 
 4. ตัวชี้วัดเปา้หมายการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพการดำเนนิงานภาครฐั แบ่งเป็น 
  4.1 จำนวนคดีที่แจ้งความน้อยกว่า 60 ต่อประชากรแสนราย 
  4.2 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่า 20 ต่อประชากรแสนราย 
  4.3 การเข้าถงึอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
  4.4 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บต่อรายได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มากกว่าร้อยละ 11 
 5. ตัวชี้วัดเปา้หมายการพัฒนา ด้านการเตบิโตของเมืองสุขภาวะ แบ่งเป็น 
  5.1 อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลด 
  5.2อัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง 
  5.3 พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
  5.4 คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
  5.5 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นลดอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอาย1ุ5-19 ปี 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 

ประเดน็การ
พัฒนา ชื่อประเด็นการพัฒนา 

1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนภูุมิภาคลุ่มน้ำโขง 
2 การส่งเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอนิทรีย ์
3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง 
5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน ์(vision) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญา้ 
“สร้างเสริมขบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างยั่งยืน นำอาชีพให้พลเมืองพอเพียง          

มีทางเลือก พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค สร้างเสรมิสิทธิเพื่อประโยชน์ในชุมชน มุ่งสู่สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี” 

พนัธกจิ (Mission) 
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก  
 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
 3. ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตามความจำเป็นพื้นฐาน 
 4. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นทีม่ีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 5. ส่งเสริมการศึกษา  
 6. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 7. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 8. ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน  
 9. สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ไดก้ำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมนิผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ไดก้ำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิน่ 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่า
และผลของประโยชน์ที ่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบนัทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั ้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า 
 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดำเนนิการ 
ไม่มีการ

ดำเนนิการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาอบต. 
1.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต. √  
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต. √  
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. √  
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. √  
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.และประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

√  

2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาอบต. √  
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต. ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น √  
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต. √  
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ √  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 6 เดือน 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า 
 2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน 

  (1) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
  (2) เดือน เมษายน - กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 
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ประกาศ อบต.หมากหญ้า 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารทอ้งถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หมากหญ้า จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หมากหญ้า ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.หมากหญ้า  
    "ชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่งถึง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.หมากหญ้า  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หมากหญ้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านบริหารจัดการ 

 

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

    ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

    ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

    ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน 

 อบต.หมากหญ้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
 อบต.หมากหญ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   
    จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.หมากหญา้ ไดป้ระกาศใช้ขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 14,999,870 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ด้านบริหารจัดการ 15 640,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 3,635,700.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 11 8,834,800.00 

ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 1,247,170.00 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20 642,200.00 

รวม 74 14,999,870.00 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หมากหญ้า มีดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของบุคลากร 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้นำ
ผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงานส่วนตำบล 

ผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากรและศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง  

2.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากร  

ผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากรและอบรม ปีละ 1 ครั้ง  

3.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชนและ
บุคลากร  

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่
ประชาชนและให้กับบุคลากรท้องถิ่น  

ผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากรและอบรม ปีละ 1 ครั้ง  

4.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการส่งเสริมปลูกจิตสำนึก/สร้าง
ความโปร่งใสให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชน  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลใน
การทำงานในองค์กร  

ผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากรและอบรม ปีละ 1 ครั้ง  

5.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน  

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรับฟังความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงาน  

ให้หน่วยงานของรัฐ ประเมิน อบต. ปีละ 1 ครั้ง  

6.  ด้านบริหารจัดการ 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีและ ราชพิธีในวันสำคัญของชาติ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้บุคลากร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ 

อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ และจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ป ี 

7.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.  

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.(สถานที่
กลาง)  

สนับสนุน/อุดหนุน ศูนย์ปฏบัิตกิารร่วม ระดับอำเภอ ปีละ 1 ครั้ง  

8.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากรทางการศึกษา  

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

พัฒนาแนวคิด แนวทางการทำงานของผู้บริหาร
และบุคลกรทางการศึกษา  

ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรทางการ ศึกษา ดูงาน ปีละ 1 ครั้ง  

9.  ด้านบริหารจัดการ 
อุดหนุนตามโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้นำ ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลดั 
อบต. 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหาร อปท. ทุกแห่ง  

อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ และจัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง  

10.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

520,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเลือกตั้งผู้บริหารและคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 1 ครั้ง 

11.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการ อบต.เคล่ือนที่บริการ
ประชาชน  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล 

ผู้เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าเคลื่อนที่ 
จำนวน 50 คน 
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12.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานทุ่งศรีเมือง  

0.00 สำนัก/กองคลัง 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหา
และความต้องการของประชาชน ตลอดจน
กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่าน 

ประชาชนตำบลหมากหญ้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
80 คน 

13.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือใช้เป็นฐานในการรองรับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

0.00 สำนัก/กองคลัง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

มีข้อมูลที่ถูกต้อง 

14.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหา
และความต้องการของประชาชน ตลอดจน
กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่าน 

ประชาชนตำบลหมากหญ้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
80 คน 

15.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 

20,000.00 สำนัก/กองคลัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 

16.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 
บริเวณด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีหมากหญ้า บ้านหมากหญ้า หมู่ที่1 
บริเวณฝั่งตะวันตก 

497,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันน้ำ
ท่วมตามถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.58 ม. ยาว 165 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล. กว้าง 0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา 0.10ม. และลงบ่อพัก 
คสล.ขนาด 1.00x1.00x 1.00x0.10 ม.จำนวน 1 บ่อพัก 
(ตามแบบแปลน อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

17.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการรางระบายน้ำระบบแรงดึง 
บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม บ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 2 บริเวณฝั่งทิศ
ตะวันตก 

467,600.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันน้ำ
ท่วมตามถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.58 ม. ยาว 153 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล. กว้าง 0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา0.10ม. และลงบ่อพัก 
คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.00x0.10ม.จำนวน 1 บ่อพัก 
จำนวน 1 บ่อพัก(ตามแบบแปลน อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

18.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแก้ว
สังหารเจริญ บ้านโนนสว่าง ม.3 

251,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ทำให้การ
คมนาคมสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 85ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.หมากหญ้า
กำหนด) 

19.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (แบบ
เจาะฝังเข็ม) บริเวณซอยหลังศาลา 
บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5  

470,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินและความ
เสียหายของโครงสร้างทาง 

สูง 2.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว50.00 ม. (ตามแบบแปลน
อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

20.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อ
ขยะเก่า บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6  

455,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน ทำให้
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขนาดความกว้าง 5.00 ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

21.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม
ซ่อมแซม ถนนบริเวณซอยสุรเยส บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่7 

125,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและถนนสามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 ม.จำนวน 50 

ท่อนพร้อมบ่อพัก 0.80x0.80x0.80x0.10 ม. จำนวน 3 
บ่อพัก รื้อถอนถนน คสล.กว้าง 4.00ม. ยาว 27.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า108.00 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

22.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบ
แรงดึง ถนนหน้าบ้านนายบุญมี สุข
สวาทไปวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่7 (ฝั่งทิศเหนือ)  

302,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันน้ำ
ท่วมตามถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง0.58 ม. ยาว 100 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล. กว้าง0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา0.10ม. (ตามแบบแปลน
อบต.หมากหญ้ากำหนด) 

23.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบ
แรงดึง บริเวณถนนด้านหน้าศาลา
ประชาคมบ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8  

173,400.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ทำให้การ
คมนาคมสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.58 ม. ยาว 55.00 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล.กว้าง 0.25 ม.ยาว 0.46 ม. หนา0.10ม. ขนาด 
1.00x1.00x1.00 x0.10ม. จำนวน 1 บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนอบต. หมากหญ้ากำหนด) 

24.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงวัสดุ
หินคลุก บริเวณสายห้วยวังหว้า บ้าน
หมากหญ้า หมู่ที่ 8  

50,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับแต่งพื้นทางกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 
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เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หมากหญ้า) 

25.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบ
แรงดึง ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิม 
บริเวณถนนด้านหน้าบ้านพ่อชูชาติ สุ
โงน ไปทางถนนหน้าศาลาประชาคม 
บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8  

248,400.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ทำให้การ
คมนาคมสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.58 ม. ยาว 80.00 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล.กวา้ง 0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา 0.10ม. (ตามแบบ
แปลนอบต. หมากหญ้ากำหนด) 

26.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบายน้ำระบบแรงดึง 
บริเวณซอยดอนหอ บ้านโคกสว่าง หมู่
ที่ 10  

332,200.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันน้ำ
ท่วมตามถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง0.58 ม. ยาว 204 ม. พร้อมฝาปิด 
คสล. กว้าง0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา0.10ม. ขนาด 
1.00x1.00x1.00x0.10ม. จำนวน 1 บ่อพัก (ตามแบบ
แปลนอบต. หมากหญ้ากำหนด) 

27.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 
บริเวณหน้าร้านภูซัน ช่วงจากราง
ระบายน้ำเดิมไปทางทิศตะวันออก บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่10 

167,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันน้ำ
ท่วมตามถนนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง0.58 ม. ยาว 55 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 
กว้าง0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา0.10ม. (ตามแบบแปลนอบต.
หมากหญ้ากำหนด) 

28.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ
ถนนสายวังหว้า 3 หมู่ที่ 6 บ้านไร่งาม  

48,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าในการทำการเกษตร
มากขึ้น 

ช่วงจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำต้นสุดท้ายไปตามถนนทิศตะวันออก 

29.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ
ถนนซอยจำรัส บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 
8 บ้านไร่งาม  

48,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าในการทำการเกษตร
มากขึ้นในชีวิตและทรัพย์สิน 

ช่วงต่อจากเสาไฟฟ้าแรงต่ำต้นสุดท้ายไปทางทิศเหนือ 

30.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่  0.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ประชาชน หมู่ที่ 1 จำนวน 1,300 ครัวเรือน และประชาชน หมู่ที่ 
2 จำนวน 850 ครัวเรือน 

31.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

15,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

ดำเนินการ 1 ครั้ง/ป ี 

32.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพเครือข่าย
แกนนำ เด็กและเยาวชน 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการ  

ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  

33.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  10,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม ร่วมกันในเทศกาล
สำคัญ  

ผู้สูงอายุ ม. 1 - 10  

34.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดนิทรรศการ งานกาชาด
มะม่วงแฟร ์

51,800.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในเขตอำเภอ
หนองวัวซอ  

ดำเนินการ 1 ครั้ง/ป ี 

35.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,956,400.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 1 - 10 ประมาณ 800 คน  

36.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,641,600.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการผู้พิการ  หมู่ที่ 1 - 10 ประมาณ 200 คน  

37.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  50,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์  หมู่ที่ 1 - 10 ประมาณ 30 คน  

38.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับ
ความเดือดร้อน  

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
และผู้ยากจน 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

39.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
ทั่วไป 

30,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมทักษะกลุ่มอาชีพ ผู้สูงวัย พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ดอ้ยโอกาส อบต.หมากหญ้า 
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40.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาปราชญ์
ชาวบ้านสู่ลูกหลาน  

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

อบรมให้ความรู้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

41.  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมพัฒนา สงเคราะห์ 
และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสม
แก่ผู้สูงวัย พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา สงเคราะห์ และเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่ผู้สูงวัย พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  

ผู้สูงวัย พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ดอ้ยโอกาส อบต.หมากหญ้า 

42.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  101,700.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน , อุปกรณ์การเรียน , เคร่ืองแบบนักเรียน , 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ - เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง - 200 บาท / คน 

ศูนย์เด็กเล็กฯ จำนวน 2 แห่ง 

43.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

390,600.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ศูนย์เด็กเล็กฯ จำนวน 1 แห่ง 

44.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

463,050.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่  

เด็กนักเรียน ศพด. จำนวน 2 แห่ง 

45.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
และเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง  

นักเรียนในเขตพื้นที่ อบต. หมากหญ้า  

46.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่
ดีงาม  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

47.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต ์ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และบุตร
หลาน ได้แสดงออกถึงความรัก  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

48.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง  

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอย
กระทง  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

49.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง  

181,820.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สร้างความสามัคคีและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

50.  
ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมงานประเพณีและวัน
สำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)  

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สร้างความสามัคคีและเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง
กิจกรรมทางพุทธศาสนา  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  
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ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

51.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตำบล
หมากหญ้า 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

52.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดซื้้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
และอบต. 

70,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ประชาชน เด็ก และเยาวชนและเจ้าหน้าที่มี
อุปกรณ์กีฬาใช้ประจำหมู่บ้านและสำนักงาน  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

53.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เยาวชน ตำบลหมากหญ้า  

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเล่น
กีฬาและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันและห่างไกล
ยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬาที่จัดแข่งขัน  

54.  

ด้านการศึกษา กีฬา 
อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันกีฬาของ
บุคลากร อบต.หมากหญ้า  

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานองค์การบริหารส่วนมีส่วน
ร่วมในการเล่นกีฬาและมีความสามัคคีซึ่งกันและ
กัน 

พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกฬีาที่จัดแข่งขัน  

55.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ฝึกอบรม
ทบทวน/ หลักสูตรจัดตั้งใหม่) 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาสมาชิก อปพร. กู้ชีพ กู้ภัยให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น  

ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  

56.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน
อาคารสำนักงาน/สถานศึกษา  

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยใน
หน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชน  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

57.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปลูกจิตสำนึกประชาชนงดเผาป่าและมี
ความรู้ในการป้องกันไฟป่า  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

58.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย  20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันสาธารณ
ภัยพื้นที่ตำบลหมากหญ้า  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

59.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.  

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ อปพร. มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

60.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางสัญจรไปมา
ในพื้นที่  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

61.  ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

40,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางสัญจรไปมา
ในพื้นที่  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 
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สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

, สำนักงานปลัด 
อบต. 

62.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนนตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดำเนินการตามนโยบาย โดยค้นหาผู้เสพ/ผู้
ติดเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งแบบย่ังยืน  

อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ และดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ป ี

63.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบำบัด
ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

64.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ต่าง ๆ  

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคโควิค
ฯลฯ  

ดำเนินการ หมู่ที่ 1-10 

65.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  

7,200.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  

ดำเนินการ หมู่ที่ 1-10 

66.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนนา่อยู่หมู่บ้านน่ามอง 
(big Cleaning day)  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมในเขตตำบล
หมากหญ้า  

ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง /ปี 

67.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตาม
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  

140,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล  อุดหนุน อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บ. 1 ครั้ง /ปี 

68.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
ตำบลหมากหญ้า  

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์อัคราช
กุมารี  

ดำเนินการ หมู่ที่ 1-10 

69.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

70.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักน้ำ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์ และเพิ่มต้นไม้ให้กับชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ  

ดำเนินการ 1 ครั้ง /ปี 

71.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนตามโครงการจัดงาน กาชาด
มะม่วงแฟร์ของดี หนองวัวซอ 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกมะม่วงให้เป็นพืช
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ และจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

72.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มี
ความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์ 

ดำเนินการ 1 ครั้ง / ปี  
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73.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพ่ือ
อนุรักษ์ และการปลูกป่าไม้ทดแทน โดยปลูกฝัง
ให้คนในชาติรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืนจากพันธุ์พืชใน
ชุมชน 

74.  

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือลดปัญหาไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.หมากหญ้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จำนวนเงิน 14,627,670 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 37 

โครงการ จำนวนเงิน 13,516,045 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านบริหารจัดการ 3 544,384.00 3 544,384.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 3,594,531.10 13 3,156,631.10 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 8,389,980.00 7 8,389,980.00 

ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 1,024,224.00 6 1,024,224.00 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 400,826.00 8 400,826.00 

รวม 38 13,953,945.10 37 13,516,045.10 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หมากหญ้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ด้านบริหารจัดการ 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีและ ราชพิธีในวันสำคัญ
ของชาติ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

2.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

3.  ด้านบริหารจัดการ 
โครงการการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

520,000.00 519,384.00 519,384.00 616.00 

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง บริเวณด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญ้า 
บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 1 (บริเวณ
ฝั่งตะวันตก) 

497,000.00 496,500.00 496,500.00 500.00 

5.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง บริเวณด้านหน้า 
ศาลาประชาคม บ้านโคกสว่าง หมู่
ที่ 2 

467,600.00 466,900.00 466,900.00 700.00 
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6.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
แก้วสังหาร บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 
3 

251,200.00 245,000.00 245,000.00 6,200.00 

7.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 
(แบบเจาะฝังเข็ม) พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยหลังศาลา บ้านผาสิงห์ 
หมู่ที่ 5 

470,000.00 437,900.00 0.00 32,100.00 

8.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ่อขยะเก่า บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6 

455,700.00 455,600.00 455,600.00 100.00 

9.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. 
บริเวณซอยสุรเยส บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 

125,200.00 125,200.00 125,200.00 0.00 

10.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง ถนนบ้านนายบุญมี 
สุขสวาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 
7 

302,000.00 301,700.00 301,700.00 300.00 

11.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง บริเวณถนนด้านหน้า
ศาลาประชาคม บ้านหมากหญ้า 
หมู่ที่ 8 

173,400.00 173,300.00 173,300.00 100.00 

12.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการ
ลงวัสดุหินคลุก บริเวณถนนสาย
ห้วยวังหว้า บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 
8 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

13.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง ช่วงต่อจากราง
ระบายน้ำเดิม บริเวณถนน
ด้านหน้าบ้านพ่อชูชาติ สุโงน ไป
ทางถนนหน้าศาลาประชาคม บ้าน
หมากหญ้า หมู่ที่ 8 

248,400.00 248,000.00 248,000.00 400.00 

14.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง บริเวณซอยดอนหอ 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 

332,200.00 331,700.00 331,700.00 500.00 

15.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ระบบแรงดึง บริเวณหน้าร้านภูซัน
จากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 
10 

167,000.00 167,000.00 167,000.00 0.00 

16.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บริเวณถนนวังหว้า 3บ้านไร่งาม 
หมู่ที่ 6 

48,000.00 47,865.55 47,865.55 134.45 

17.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บริเวณถนนซอยจำรัส บ้านหมาก
หญ้า หมู่ที่ 8 

48,000.00 47,865.55 47,865.55 134.45 
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18.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน 

20,000.00 19,960.00 19,960.00 40.00 

19.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาด
มะม่วงแฟร ์

51,800.00 48,400.00 48,400.00 3,400.00 

20.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,956,400.00 6,672,600.00 6,672,600.00 283,800.00 

21.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพความพิการ 1,641,600.00 1,571,400.00 1,571,400.00 70,200.00 

22.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000.00 29,500.00 29,500.00 20,500.00 

23.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนทั่วไป 

30,000.00 29,960.00 29,960.00 40.00 

24.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลาน 

20,000.00 18,160.00 18,160.00 1,840.00 

25.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ อุปกรณ์ 
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
ผู้เรียน) 

101,700.00 49,720.00 49,720.00 51,980.00 

26.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้นผาสิงห์ 

390,600.00 344,757.00 344,757.00 45,843.00 

27.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

463,050.00 375,989.00 375,989.00 87,061.00 

28.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง 

181,820.00 181,820.00 181,820.00 0.00 

29.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมงานประเพณีและ
วันสำคัญทางศาสนา (วัน
เข้าพรรษา) 

10,000.00 6,890.00 6,890.00 3,110.00 

30.  
ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัสดุกีฬา 70,000.00 65,048.00 65,048.00 4,952.00 

31.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ในอาคาร สำนักงาน/สถานศึกษา/
ชุมชน 

20,000.00 17,054.00 17,054.00 2,946.00 

32.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

40,000.00 34,332.00 34,332.00 5,668.00 

33.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

40,000.00 31,552.00 31,552.00 8,448.00 

34.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

35.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00 120,000.00 120,000.00 20,000.00 

36.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยตำบลหมากหญ้า 

50,000.00 40,600.00 40,600.00 9,400.00 
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37.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ำ 

20,000.00 7,288.00 7,288.00 12,712.00 

38.  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนตามโครงการจัดงาน
กาชาดมะม่วงแฟร์ของดีหนองวัว
ซอ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

อบต.หมากหญ้า หนองววัซอ จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านบริหารจัดการ 21 1,605,000.00 15 640,000.00 3 544,384.00 3 544,384.00 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 48 42,112,500.00 15 3,635,700.00 14 3,594,531.10 13 3,156,631.10 

3.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23 11,610,030.00 11 8,834,800.00 7 8,389,980.00 7 8,389,980.00 

4.ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 18 3,425,000.00 13 1,247,170.00 6 1,024,224.00 6 1,024,224.00 

5.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24 1,255,000.00 20 642,200.00 8 400,826.00 8 400,826.00 

รวม 134 60,007,530.00 74 14,999,870.00 38 13,953,945.10 37 13,516,045.10 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 

     อบต.หมากหญ้า ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ  

 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มอืถือ email 

นายเชาวลิต ฉัตรศรี ประธานกรรมการ 042285146 0813208611 - 

นายชูชาต ิสุโงน กรรมการ 042285146 0860863143 - 

นายประวิทย์ นิ่มภักดี กรรมการ 042258146 0832010875 - 

นายยศธนา ปทุมลัย กรรมการ 042285146 0902100417 - 

นายสันติสุข จันนาวัน กรรมการ 042258146 0910379793 - 

นางหนูหล้า ประทุมลัย กรรมการ 042285146 0862324296 - 

นายสุดใจ ศิริศรีทวน กรรมการ 042285146 - - 

นายเลิง บับภี กรรมการ 042285146 - - 
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นายบุญพร้อม ปัญหาผล กรรมการ 042285146 - - 

ผอ.รร.บ้านหมากหญ้าหรือผู้แทน กรรมการ 042297168 - - 

นางสถาพร วรเจริญ กรรมการ 042285160 - - 

เกษตรอำเภอหนองวัวซอหรือผู้แทน กรรมการ 042-297168 - - 

พัฒนากรอำเภอประจำตำบล กรรมการ 042285146 - - 

นายชาติชาย พิลาดี กรรมการ 042285146 0801948135 - 

นางสาวเพ็ญศรี ภูมิบ้านค้อ กรรมการ 042285146 0641492043 - 

นายทศกร จุระ กรรมการ 042285146 0986069904 - 

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรณพต กรรมการ 042285146 0886216735 - 

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต  กรรมการ/เลขานุการ 042285146 0828454929 - 

นายศรีเมือง สามล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 042285146 0838503829 - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 042285146 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มอืถือ email 

นายเล่ือน บับภีร์ ประธานกรรมการ 042285146 0807532954 - 

นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน กรรมการ 042285146 0905832582 - 

นายทศพร สุขสวาท กรรมการ 042285146 0857351161 - 

นางสาวศิริพร ปัญหาผล กรรมการ 042285146 - - 

นางสาวอุบล ผลาผล กรรมการ 042285146 - - 

นางสถาพร วรเจริญ กรรมการ 042285146 - - 

นางจุฬา สุโคตรพรหมมี กรรมการ 042285146 - - 

นางคง บับภีร์ กรรมการ 042285146 - - 

นางบง แก้วสังหาร กรรมการ 042285146 - - 

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรณพต กรรมการ 042297168 0886216735 - 

นายศรีเมือง สามล กรรมการ/เลขานุการ 042285146 0838503829 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มอืถือ email 

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต ประธานกรรมการ 042285146 0828454929 - 
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ข้อมูล ณ 21/12/2565 

จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต กรรมการ 042285146 0886216735 - 

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 042285146 - - 

นางสาวเพ็ญศรี ภูมิบ้านค้อ กรรมการ 042285146 0641492043 - 

นายชาติชาย พิลาดี กรรมการ 042285146 0801948135 - 

นายทศกร จุระ กรรมการ 042285146 0986069904 - 

นายศรีเมือง สามล กรรมการ/เลขานุการ 042285146 0838503829 - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 042285146 - - 

 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หมากหญ้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

 

 

                                                              นายก อบต.หมากหญ้า  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านบริหารจัดการ 12 170,000.00 12 715,000.00 15 810,000.00 15 975,000.00 21 1,605,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 7,989,900.00 13 17,493,300.00 40 19,902,700.00 30 67,605,000.00 48 42,112,500.00 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 10 7,841,600.00 10 8,288,000.00 12 9,880,000.00 14 11,200,000.00 23 11,610,030.00 

ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 2,878,000.00 13 1,978,700.00 14 3,048,700.00 17 4,965,000.00 18 3,425,000.00 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

18 915,000.00 19 795,000.00 20 941,000.00 21 1,195,000.00 24 1,255,000.00 

รวม 60 19,794,500.00 67 29,270,000.00 101 34,582,400.00 97 85,940,000.00 134 60,007,530.00 
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