
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการกํากับติตามการดําเนินการ ในรอบ 6 เดือน 

ประจําปงบประมาณ 2564 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 

    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป

    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หนองสะเดา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 

    ""หนองสะเดา" ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนชุมชนท่ีนาอยู พัฒนาการศึกษาใหแกเยาวชน การ

คมนาคมสะดวก สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษาสภาพแวดลอมสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน" 

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 

    1. การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหมีประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการวางแผน การตรวจสอบเพ่ือให

เกิดความโปรงใส ในการบริหารและการปกครอง 

    2. การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูและท่ีไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐสูทองถ่ิน 

    3. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหเขมแข็งปลอดภัย และสามารถพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังปรับปรุงการศึกษา 

สาธารณสุข การกีฬา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

    4. การสรางระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

    5. การพัฒนาการเกษตร การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในสภาพสมบูรณ 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 



    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการปกครอง 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา และศิลปะวัฒนธรรม 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหลงน้ํา 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ง. การวางแผน 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม

กระบวนการท่ีบัญญัตไิวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุว

ในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ

ดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

1 0.00 5 810,000.00 9 1,448,000.00 9 1,448,000.00 9 1,448,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

เศรษฐกิจของชุมชน 

1 0.00 4 42,000.00 7 112,000.00 8 142,000.00 8 142,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

2 0.00 29 1,093,000.00 35 1,501,000.00 35 1,541,000.00 35 1,291,000.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

29 0.00 59 15,342,900.00 87 40,594,100.00 70 40,140,000.00 62 25,755,800.00 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

0 0.00 9 771,000.00 11 811,000.00 11 811,000.00 11 811,000.00 

รวม 33 0.00 106 18,058,900.00 149 44,466,100.00 133 44,082,000.00 125 29,447,800.00 
 



    จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 46 โครงการ งบประมาณ 4,331,600 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดงัน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารและการปกครอง 5 527,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน 6 106,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา และศิลปะวัฒนธรรม 20 470,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหลงนํ้า 11 2,736,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 492,000.00 

รวม 46 4,331,600.00 
 

     

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา มดีังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

โครงการปฏิบัติการเชิง

รุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดและ

สรางแรงจูงใจในการ

ชําระภาษี 

5,000.00 

สวนการคลัง, 

กองคลัง, สํานัก

คลัง 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินโครงการ

ปฏิบัติการเชิกรุกเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็ยรายไดและสราง

แรงจูงใจในการชําระ

ภาษี 

ผูชําระภาษี 

2. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

โครงการพัฒนาและ

สงเสริมจรยิธรรมและ

คุณะรรมแกบุคลากร 

4,500.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ

จริยธรรมและคณุธรรม

แกบุคลากร 

พัฒนาและสงเสรมิ

จริยธรรมและ

คุณธรรม 

3. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

โครงการเพ่ิมศักยภาพ

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงานสวนตําบล 

พนังานจาง และผูนํา

ชุมชน 

200,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง และผูนํา

ชุมขน 

เพ่ิมศักยภาพคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง และ

ผูนําชุมชน 

4. ยุทธศาสตรการ คาใชจายในการเลือกตั้ง 300,000.00 สํานักปลดั เพ่ือจายเปนคาใชจาย การเลือกตั้ง 



พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

ในการเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

5. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหารและการ

ปกครอง 

โครงการศูนยปฏิบัติการ

รวมใจในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(อบต.กระเสียว

ดําเนินการ) 

18,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสนับสนุนตาม

โครงการศูนยปฏิบัติกา

รวมในการชวยเหลือ

ประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(อบต.กระเสียว) 

ชวยเหลือประชาชน 

6. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 
12,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 
ประชาชน 

7. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุอายุตําบล

หนองสะเดา 

30,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ตําบลหนองสะเดา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสรมิอาชีพ 

8. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการและผูดอยโอกาส 

10,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

และผูดอยโอกาส 

สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

9. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรตีําบลหนอง

สะเดา 

30,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรตีําบลหนอง

สะเดา 

กลุมสตร ี

10. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพจักสาน

กระเปาจากผักตบชวา 

12,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางรายไดใหแก

คนในชุมชน 

กลุมอาชีพตาง ๆ ใน

เขตพ้ืนท่ี 



11. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพการทําสบู

และยาสระผม 

12,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสรางรายไดใหแก

คนในชุมชน 

กลุมอาชีพตาง ๆ ใน

เขตพ้ืนท่ี 

12. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการเปดโลกการ

เรียนรู 
20,000.00 

สวนแผน,กอง

แผนและ

งบประมาณ, 

กองวิชาการและ

แผนงาน, สํานัก

นโยบายและ

แผน 

เพ่ือสงเสริมและ

กระบวนการเรียนรูของ

เด็กนักเรยีนในตําบล

หนองสะเดา 

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลหนองสะเดา 

13. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการควบคมุและ

ปองกันโรคติดตอและ

โรคระบาดตามฤดูกาล 

25,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือจายเปนคาปาย

ประชาสมัพันธ 

ควมคุมและปองกัน

โรคตดิตอและโรค

ระบาดตามฤดูกาล 

14. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการรณรงคและ

ปองกันโรคเอดส เน่ืองใน 

"วันเอดสโลก" 

10,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือรณรงคและปองกัน

โรคเอดส เน่ืองใน "วัน

เอดสโลก" 

ประชาชน 

15. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

40,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข

บา 

ปองกันโรคพิษสุนัข

บา 



ศิลปะวัฒนธรรม พระเจานองนางเธอ 

เจาฬาจุฬาภรณ

วลัยลัษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยรา 

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

16. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสขุ 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการรณรงคคัดแยก

ขยะและรักษาความ

สะอาดในชุมชน 

25,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือรณรงคคัดแยกขยะ

และรักษาความสะอาด

ในชุมชน 

ใหความรู 

17. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการรณรงคปองกัน

ยาเสพตดิใหแกเด็กและ

เยาวชนตําบลหนอง

สะเดา 

15,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือรณรงคปองกันยา

เสพติด 
เด็กและเยาวฃน 

18. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม 

"ปองกันการทุจริต" 

ใหแกเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองสะเดา 

15,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือรณรงคปองกันยา

เสพติดใหแกเด็กและ

เยาวชนตําบลหนอง

สะเดา 

รณรงคปองกันยาเสพ

ติดใหแกเด็กและ

เยาวชนตําบลหนอง

สะเดา 

19. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

โครงการอนุรักษฟนฟูภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 
5,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

เพ่ืออนุรักษ ฟนฟูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

อนุรักษ ฟนฟูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 



ศิลปะวัฒนธรรม วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

20. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษสืบสาน

ประเพณีทองถ่ิน 
50,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษสืบสาน

ประเพณีทองถ่ิน 

อนุรักษสืบสาน

ประเพณีทองถ่ิน 

21. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการอบรมคณุธรรม 

จริยธรรมใหกับเด็กและ

เยาวชนตําบลหนอง

สะเดา 

5,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ืออบรมคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับเด็ก

และเยาวชนตําบล

หนองสะเดา 

อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

22. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

20,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

สงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

23. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

โครงการปองกัน แบะลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสาํคัญ 

5,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

เพ่ือปองกัน และลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ 

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ 



ศิลปะวัฒนธรรม อบต. 

24. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมพัฒนา

ความรูดานอัคคีภัยให

ประชาชน 

5,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา

ความรูดานอัคคีภัยให

ประชาชน 

สงเสริมพัฒนาความรู

ดานอัคคีถัยให

ประชาชน 

25. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาต ิ
10,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือปกปองสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

ปกปองสถาบันสําคญั

ของชาต ิ

26. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการหมูบานคนดศีรี

สุพรรณ ตําบลหนอง

สะเดา 

100,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือหมูบานคนดีศรี

สุพรรณ ตําบลหนอง

สะเดา 

หมูบานคนดีศรี

สุพรรณ ตําบลหนอง

สะเดา 

27. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการเด็กนอยฟนดี

ยิ้มสวย 
0.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือดําเนินโครงการ

เด็กนอยฟนดียิม้สวย 
เด็กนอยฟนด ี

28. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการปองกันและ

แกไขปญหาสถานการณ

ฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 

20,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

เพ่ือดําเนินโครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหาสถานการณฝุน

ละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 

ลดปรมิาณฝุนละออง 



กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

29. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมสนับสน

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 

สํานักปลดั 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือดําเนินโครงการ

สงเสริมสนับสนุนตาม

หลักปรญัชาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สงเสริมสนับสนุนตาม

หลักปรญัชา

เศรษฐกิจพอเพียง 

30. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการจดัแขงขันกีฬา

เยาวฃนและประชาชน

ตําบลหนองสะเดา 

70,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือดําเนินโครงการจดั

แขงขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนตําบล

หนองสะเดา 

จัดแขงขันดีฬา

เยาวชนและ

ประชาชนตําบล

หนองสะเดา 

31. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการเรียนรูภูมิ

ปญญาชาวบาน 
10,000.00 

สวนการศึกษา, 

กองการศึกษา, 

กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา 

เพ่ือดําเนินโครงการ

เรียนรูภูมิปญญา

ชาวบาน 

เด็กและเยาวชน

เรียนรูภูมิปญญา

ชาวบาน 

32. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

กอสรางรางระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมฝาปดราง

ตะแกรงเหล็ก หมุท่ี 5 

0.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือกอสรางรางระบาย

นํ้า ค.ส.ล. พรอมฝาปด

รางตะแกรงเหล็ก 

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. 

33. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

กอสรางรางระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมฝาปดราง

ตะแกรงเหล็ก หมูท่ี 4 

0.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

กอสรางรางระบายนํ้า 

ค.ส.ล พรอมฝาปดราง

ตะแกรงเหล็ก 

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. 



สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

34. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

ฝงทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. หมู

ท่ี 6 

0.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมบอพัก ค.

ส.ล. 

ฝงทอระบายนํ้า 

35. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

ฝงทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. หมู

ท่ี 8 

484,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมบอพัก ค.

ส.ล. 

ฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล. 

36. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 6 
121,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

37. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 7 
417,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

38. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 9 
65,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 



แหลงนํ้า ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

39. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 4 
452,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

40. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

ปรับปรุงเดินทอเมนต

ประปา หมูท่ี 2 
326,100.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือปรับปรุงเดินทอ

เมนตประปา 

ปรับปรุงเดินทอเมนต

ประปา 

41. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 

เปนผิวแอสฟลสติกคอ

นกรีต หมูท่ี 1 

480,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร 

คสล. เปนผิวแอสฟลส

ติกคอนกรีต 

ปรับปรุงผิวจราจร 

คสล. เปนผิวแอส

ฟลสติกคอนกรีต 

42. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

แหลงนํ้า 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 

เปนผิวแอสฟลสติกคอ

นกรีต หมูท่ี 10 

391,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพือปรับปรุงผิวจราจร 

คสล. เปนผิวแอสฟลส

ติกคอนกรีต 

ปรับปรุงผิวจราจร 

คสล. เปนผิวแอส

ฟลสติกคอนกรีต 

43. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพ

20,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเดจ็

พระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 



รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

44. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ฝงทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 

พรอมบอพัก ค.ส.ล.หมูท่ี 

6 

432,000.00 

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานัก

ชาง, สํานักการ

ชาง 

เพ่ือฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมบอพัก ค.

ส.ล. 

ฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล. พรอมบอพัก ค.

ส.ล. 

45. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการปองกันนํ้า

เสียในครัวเรือน 

20,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการปองกัน

นํ้าเสียในครัวเรือน 

สงเสริมและสนับสนุน

การปองกันนํ้าเสียใน

ครัวเรือน 

46. 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการณรงคประหยดั

พลังงานและการใช

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

20,000.00 

สวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม, 

สวนสาธารณสุข

, กอง

สาธารณสุข, 

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย , 

สํานัก

สาธารณสุข 

เพ่ือรณรงคประหยัด

พลังงานและการใช

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รณรงคประหยัด

พลังงานและการใช

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา มีการใชจายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ

กอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จํานวนเงิน 1,527,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ จํานวน

เงิน 145,150 ลานบาท สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 



ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารและการปกครอง 1 18,000.00 1 18,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 
2 6,150.00 2 6,150.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และแหลงนํ้า 
3 1,033,000.00 1 121,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
1 417,000.00 

  

รวม 7 1,474,150.00 4 145,150.00 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี

ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารและการปกครอง 

อุดหนุนองคการ

บริหารสวนตําบล

กระเสียว 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

2. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการรณรงค

ปองกันยาเสพติด

ใหแกเด็กและ

เยาวชนตําบล

หนองสะเดา 

15,000.00 3,225.00 3,225.00 11,775.00 

3. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม สาธารณสุข 

การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 

โครงการอบรม

คุณธรรม 

จริยธรรมใหกับ

เด็กและเยาวชน

ตําบลหนองสะเดา 

5,000.00 2,925.00 2,925.00 2,075.00 

4. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และแหลงนํ้า 

ฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล.พรอมบอพัก 

ค.ส.ล.หมูท่ี 8 

บานสระยายชี 

484,000.00 462,000.00 0.00 22,000.00 



5. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และแหลงนํ้า 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 

บานสุวรรณตะไล 

121,000.00 121,000.00 121,000.00 0.00 

6. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และแหลงนํ้า 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 

บานหนองสะเดา 

452,000.00 450,000.00 0.00 2,000.00 

7. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ฝงทอระบายนํ้า ค.

ส.ล.พรอมบอพัก 

ค.ส.ล.หมูท่ี 6 

บานสุวรรณตะไล 

432,000.00 417,000.00 0.00 15,000.00 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร 

แผนการ

ดําเนินการ 

ท้ังหมด 

อนุมัติ

งบประมาณ 

ลงนาม

สัญญา 
เบิกจาย 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการปกครอง 9 1,448,000.0

0 
5 527,500.00 1 18,000.00 1 18,000.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน 8 142,000.00 6 106,000.00 

    

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา และ

ศิลปะวัฒนธรรม 
35 1,541,000.0

0 
20 470,000.00 2 6,150.00 2 6,150.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และแหลงนํ้า 
70 40,140,000.

00 
11 2,736,100.0

0 
3 1,033,000.0

0 
1 121,000.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
11 811,000.00 4 492,000.00 1 417,000.00 

  

รวม 133 44,082,000.

00 
46 4,331,600.

00 
7 1,474,150.

00 
4 145,150.00 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี 

โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ

ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ี



สําคัญดังนี้ 

อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ 

 
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดาทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 

 

                                                                  (นายอัมพร  คูประดิษฐพันธ) 

                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา 

 
  


