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            ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 253  บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  และผล
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ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี”  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ  และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่  จึงได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  และสรุปรายงานผล
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล            
หมากเขียบหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  2 .
 ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ  2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ใน อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
หมากเขียบทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล      

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
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ส่วนท่ี 2 
สภำพท่ัวไป และข้อมูลพื้นฐำน 

1. ด้ำนกำยภำพ  
1.1 ที่ตั้ง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น บริหารราชการโดยราษฎรเลือกตัวแทนเป็นสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย
ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

             ทิศเหนือ           จด ต าบลหนองครก 
             ทิศใต้   จด ต าบลทุ่งสว่าง 

ทิศตะวันออก  จด ต าบลซ า , บ่อแก้ว 
ทิศตะวันตก  จด อ าเภออุทุมพรพิสัย   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองศรีสะเกษ   ไปทางทิศใต้ 

ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 9 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 22,406 ไร่ หรือ 46.26 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม ป่าโปร่งสลับทุ่งนา 
เป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  และมีที่สาธารณะ เนื้อท่ีประมาณ 14,703 ไร่  

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตก

หนักในเดือนกันยายน  
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง
ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถท าการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1 เขตกำรปกครอง ต าบลหมากเขียบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านหมากเขียบ   หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม                   
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัวลิง  หมู่ที่ 8 บ้านอี่หล่ าใต้             
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง     หมู่ที่ 9 บ้านก้านเหลือง   
หมู่ที่ 4 บ้านนาค า    หมู่ที่ 10 บ้านหนองอีหล่ า             
หมู่ที่ 5 บ้านยางกุด   หมู่ที่ 11 บ้านนิคมห้วยคล้า           
หมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลือง 

 
2.2 กำรเลือกตั้ง ต าบลหมากเขียบแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 11 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1  บ้านหมากเขียบ  เขตเลือกตั้งที่ 7  บ้านหนองสิม     
เขตเลือกตั้งที่ 2  บ้านหนองหัวลิง  เขตเลือกตั้งที่ 8  บ้านอีหล่ า 
เขตเลือกตั้งที่ 3  บ้านกลาง   เขตเลือกตั้งที่ 9  บ้านก้านเหลือง 
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เขตเลือกตั้งที่ 4  บ้านนาค า   เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านหนองอีหล่ า             
เขตเลือกตั้งที่ 5  บ้านยางกุด   เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านนิคมห้วยคล้า 
เขตเลือกตั้งที่ 6  บ้านก้านเหลือง                      

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
  รวมทั้งสิ้น 4,010 คน แยกเป็น  ชาย  1,๙51 คน  หญิง  ๒,๐๕9 คน 
 
3. ประชำกร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

ประชากรต าบลหมากเขียบ ปี พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 4,904 คน แบ่งเป็นชาย 2,385 คน หญิง 2,519 
คน  แยกรายหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวน  

ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย (คน) หญิง (คน) รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

บ้านหมากเขียบ 
บ้านหนองหัวลิง 
บ้านกลาง 
บ้านนาค า 
บ้านยางกุด 
บ้านก้านเหลือง. 
บ้านหนองสิม 
บ้านอีหล่ า 
บ้านก้านเหลืองคุ้มใต้ 
บ้านหนองอีหล่ า 
บ้านนิคมห้วยคล้า 

190 
101 
129 
29 

164 
167 
221 
123 
133 
114 
169 

261 
163 
271 
57 

282 
289 
235 
168 
235 
209 
215 

281 
164 
258 
66 

353 
303 
243 
178 
251 
186 
236 

542 
327 
529 
123 
635 
592 
478 
346 
486 
395 
451 

รวม 1,540 2,385 2,519 4,๙๐4 
ที่มำ : ส านักบริหารการทะเบยีนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ข้อมูลเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
4. สภำพทำงสังคม 
4.1 กำรศึกษำ 

4.1.1 สถำนศึกษำ 
(1) โรงเรียนประถมศึกษำ  จ านวน  4  แห่ง   

- โรงเรียนบ้านหมากเขียบ   
- โรงเรียนบ้านยางกุด 

           - โรงเรียนบ้านก้านเหลือง    
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1  

(2) โรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง   
- โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 

(3)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จ ำนวน 2 แห่ง   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านก้านเหลือง   
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองสิม    
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4.2 สำธำรณสุข 
4.2.1 สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเขียบ   จ านวน    1     แห่ง 
 4.2.2 ข้อมูลด้ำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนภำคประชำชน 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน     จ านวน   11    แห่ง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข      จ านวน  101   คน 
  - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข              จ านวน   1     ชมรม 
  - หอกระจายข่าว       จ านวน  15    แห่ง 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.   จ านวน  76     คน 

4.3 อำชญำกรรม 
- ในรอบปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านมีคดีความเกิดข้ึน     จ านวน     -      คด ี

4.4 ยำเสพติด 
ข้อมูลผู้ที่ติดยาเสพติด 

- ผู้ที่ติดยาเสพติดในเขตต าบลหมากเขียบ    จ านวน      -     คน 
                - ผู้ที่ได้รับการบ าบัด      จ านวน     - คน 
                     - ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเก่ียวแล้ว    จ านวน     - คน 

- มีการจัดประชุมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    - ยาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ     จ านวน     -   ครั้ง/ปี                                 
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 

ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ    ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน  919   คน 

  ผู้พิการ       ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ         จ านวน   236  คน   
             ผู้ป่วยเอดส์        ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน     8   คน   
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง  

5.1.1 ทำงบก 
 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 220 (ถนนศรีสะเกษ – ขุขันธ์) 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและต าบล     ใกล้เคียง 
- ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เพ่ือขนส่งสินค้าทางเกษตร เช่น ข้าว,อ้อย,มันส าปะหลัง ฯลฯ 
เชื่อมโยงสู่เส้นทางหลัก 

 5.1.2 ทำงน้ ำ 
  - ในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ ไม่มีการคมนาคมทางน้ า 
  

5.1.3 ทำงรำง 
  - ในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ ไม่มีการคมนาคมทางราง 

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 100% 
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5.3 กำรประปำ 

5.3.1 แหล่งผลิตน้ ำประปำ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบมีแหล่งผลิตน้ าประปา 5 แห่ง ดังนี้ 

- แหล่งผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 1 (กุดนาแซง) 
- แหล่งผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 5 (ห้วยคล้าตอนล่าง) 
- แหล่งผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 7 (สระน้ าวัดนิคมศิลาราม) 
- แหล่งผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 10 (หนองอ่ีหล่ า) 

5.4 ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 
5.4.1 ไปรษณีย์ 

- ใช้ไปรษณีย์และการสื่อสารที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
5.4.2 โทรคมนำคม 

   - มีเสาสัญญานโทรศัพท์และ อินเทอร์เน็ต  จ านวน    5     แห่ง 
   - มีร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต   จ านวน   11    แห่ง 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร 

ต าบลหมากเขียบ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44.60 ตารางกิโลเมตร  โดยการประกอบอาชีพ  ประชากรร้อยละ 90 
ประกอบอาชีพท านา เป็นอาชีพหลัก และปลูกพริก หอม กระเทียม เป็นอาชีพรอง  

โดยจ ำแนกประเภท ดังนี้ 
6.1.1  ท านา               จ านวน  13,603   ไร ่
6.1.2  ท าไร่               จ านวน    470      ไร่ 
6.1.3  ปลูกผัก     จ านวน     82       ไร่ 
6.1.4  ไม้ผลรวม    จ านวน    263      ไร่ 
6.1.5  มันส าปะหลัง    จ านวน    235      ไร่ 
6.1.6  พืชอื่นๆ     จ านวน    177      ไร่ 

6.2 กำรประมง 
- ในหมู่บ้านมีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  จ านวน    150    ครัวเรือน 

6.3 กำรปศุสัตว ์
6.3.1  กระบือ     จ านวน   117      ตัว 
6.3.2  เลี้ยงโค     จ านวน  1,296   ตัว 
6.3.3  สุกร     จ านวน    729     ตัว 
6.3.4  สุนัข     จ านวน   788      ตัว 
6.3.5  เป็ดและไก่    จ านวน   7,800   ตวั 
 

6.4 กำรบริกำร 
-  สถานี บริการน้ ามัน/ตู้จ่ายน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน     9      แห่ง  

  - ร้านขายของช า     จ านวน    56     แห่ง 
  - บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จ านวน    11     แห่ง 
  - บริการซ่อมเครื่องยนต์    จ านวน     5      แห่ง 
  - บริการตัดผม / เสริมสวย   จ านวน     2      แห่ง 
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6.5 กำรท่องเที่ยว 
 6.5.1 แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 
  - อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง  
  - อ่างเก็บน้ าบ้านยางกุด 
 6.5.2 แหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม 
  - สักการะหลวงพ่อใหญ่ วัดบ้านก้านเหลือง  
6.6 อุตสำหกรรม 
  - โรงสีขนาดใหญ่     จ านวน       1  แห่ง 
  - โรงบดหิน     จ านวน       1  แห่ง 
  - โรงผลิตน้ าแข็ง     จ านวน       1  แห่ง 
  - โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์    จ านวน       1  แห่ง 
6.7 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
  - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลหมากเขียบ  
  - กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ต าบลหมากเขียบ  
  - กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า บ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1  
  - กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 
  - กลุ่มธนาคารขยะ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 
  - กลุ่มท าขนมทองม้วน ทองพับ ไส้สมุนไพร บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 9 
6.8 แรงงำน 
 แรงงานในต าบลหมากเขียบ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในต าบล
หมากเขียบ คือ ท านา และ ปลูกพริก หอม กระเทียม ท าสวนผลไม้ เป็นอาชีพรอง 
 
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 กำรนับถือศำสนำ 

การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
7.1.1 ส ำนักสงฆ์    จ านวน   7   แห่ง ดังนี้ 

(1)  วัดบ้านหมากเขียบ            
(2)  วัดบ้านหนองหัวลิง       !                 
(3)  วัดบ้านกลาง             
(4)  วัดบ้านยางกุด 
(5)  วัดบ้านก้านเหลือง            
(6)  วัดบ้านหนองสิม 
(7)  วัดป่าโนนตาเต้ 

7.1.2 ที่พักสงฆ์     จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
(1)  วัด(อาจารย์เพลิน)               
(2)  วัดบ้านหมากเขียบ(หนองแข้) 
(3)  วัดบ้านนาค า 
 
 
 



11 

 

 
 

7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
7.2.๑ งำนบุญลำนข้ำว   
7.2.๒ งำนท ำบุญขวัญข้ำว   
7.2.3 งำนบุญกฐิน                 

          7.2.4 งำนตักบำตรบ้ำน                    
7.2.5 งำนบุญเข้ำพรรษำ 
7.2.6 งำนบุญข้ำวสำก 
7.2.7 งำนลอยกระทง 
7.2.8 งำนตักบำตรเทโวโรหณะ 

7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
-ภาษาประจ าถิ่นคือภาษาอีสาน 

7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กระถางต้นไม้ที่ท าด้วยยางรถยนต์  
- สบู่สมุนไพร  

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
8.1 น้ ำ 

แหล่งน้ า ต าบลหมากเขียบ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ 
(1) ล าห้วยคล้า  

 (2) ล าห้วยส าราญ 
 (3) บึงและหนองน้ าตามธรรมชาติ  

8.2 ป่ำไม้ 
ลักษณะป่าไม้ เขตต าบลหมากเขียบ ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง มีพ้ืนที่ป่าไม้ แยกเป็น  

(1) ป่าชุมชน  
(2) ป่าสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่ 1,3,4,5,7,8 และ 11  

8.3 ภูเขำ 
 - ไม่มี – 
 
8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตต าบลธรรมยังอยู่ในสภาพดีและมีคุณภาพ ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี   
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กำรคลังส่วนท้องถิ่น 
ตำรำงแสดงจ ำนวนรำยได้รวมเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

รำยกำร 
รำยได้(บำท) 

2562 2563 2564 
หมวดภาษีอากร 189,703.76 43,482.17 109,036.65 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

379,305.00 344,307.00 314,008.63 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 517,203.86 398,130.36 504,229.97 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย์ 

13,775.00 640,135.00 909,751.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,195.00 301,538.00 138,500.75 
หมวดภาษีจัดสรร 15,362,924.60 14,032,172.97 15,752,110.10 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,251,174.00 16,894,931.00 17,685,719.59 

รวมทุกหมวด 32,723,281.22 32,654,696.50 35,413,356.69 
 

       ข้อมูล   ณ วันที่  30  กันยายน  2564  
ที่มา : ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)-องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
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ส่วนท่ี 3  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 
 

1. วิสัยทัศน์ (vision) 
“ต ำบลน่ำอยู่  ชุมชนมีควำมรู้ ควบคู่วิถีพอเพียง” 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้ำประสงค์ 
 ต าบลหมากเขียบมุ่งหวังให้ประชาชนในต าบลพัฒนามีความเจริญก้าวหน้า พร้อมปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชน
เกิดความสามัคคีปรองดอง จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆบรรลุตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่มีความสะอาดที่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา การสาธารณูปโภคฯลฯ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดหลักธรรมมาภิบาล 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลที่ประชาชนยึดวิถีพอเพียงในการด ารงชีวิต ตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบ้านเมืองจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนท่ี 4 
แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ  

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
  

 แบบที ่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........................องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหมำกเขียบ........................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
  

ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นเพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่        
2.  มีการจดัประชมุคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่      
3.  มีการประชุมอย่างตอ่เนือ่งสม่ าเสมอ          
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่      
5.  มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณารา่งแผน      
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ    
ส่วนที ่ 2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น    
7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิน่มาจัดท าฐานข้อมูล      
8.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผน      
9.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของท้องถิน่(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ      
การพัฒนาท้องถิ่น    
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน ์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้อง      
กับศักยภาพของท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้อง      
กับยุทธศาสตร์จังหวดั    
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื          
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น          
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา        
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด        
16. มีการอนุมตัแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา        
17. มีการจดัท าบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์        
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์        
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แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหมำกเขียบ 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดให้
มีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ...................... 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

จ ำนวนโครงกำรและจ ำนวนงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
ยุทธศาสตร ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

  183 53,051,000 228 66,428,000 228 66,428,000 228 66,428,000 867 252,335,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

  58 18,389,000 60 18,659,000 60 18,659,000 60 18,659,000 238 74,366,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

  82 11,738,950 94 63,078,950 94 63,078,950 94 63,078,950 364 200,975,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  27 2,961,000 33 3,401,000 33 3,401,000 33 3,401,000 159 13,164,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

  20 1,633,000 21 1,833,000 21 1,833,000 21 1,833,000 83 7,132,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  92 4,518,500 96 5,728,500 118 5,728,500 118 5,728,500 424 21,704,000 

รวม   462 92,291,450 532 159,128,450 554 157,128,450 554 157,128,450 2,102 569,676,800 
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แบบที่ 3   แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................... องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ..................... 
  2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12  เดือน  (ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4) 

ส่วนที่ 2   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปี  พ.ศ. 2564  

    ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร  
จ ำนวนโครงกำรที่
ได้ด ำเนินกำรจริง 

 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ปรำกฏอยู่ในแผนฯ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่บรรจุลงใน 
เทศบัญญัติ/

อุดหนุนเฉพำะกิจ 
1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 228 13 13 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 60 2 0 
3.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 94 16 9 
4.การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 6 1 

5.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 8 1 

6.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 118 11 5 
รวม 554 56 29 
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งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 228 3 10 13 10,661,130.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 60 - - - -
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 94 9 - 9 12,011,010.38

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

33 - 1 1 153,700.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน กีฬาและนันทนาการ

21 1 - 1 16,900.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

118 5 - 5 783,360.00

รวม 6 ยุทธศาสตร์ (จ านวนโครงการ) 554 18 11 29 23,626,100.38
รวม 6 ยุทธศาสตร์ (คิดเป็นร้อยละ) 3.25 1.99 5.23

ส่วนท่ี 5
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการท่ีได้ด าเนินการจริงโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 

2564
ยุทธศาสตร์ รวมโครงการ รวมงบประมาณ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 โครงกำรวำงท่อลอดรับน  ำ บ้ำนกลำง หมู่ท่ี 3 105,386.36 105,000.00  งบประมำณตำมข้อบัญญัติ
2 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน  ำไร้ท่อ(ด้วยระบบธนำคำรน  ำใต้

ดิน) หมู่ท่ี 6
41,300.00 37,700.00  งบประมำณตำมข้อบัญญัติ

3 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน  ำไร้ท่อ(ด้วยระบบธนำคำรน  ำใต้
ดิน) หมู่ท่ี 9

37,700.00 34,300.00  งบประมำณตำมข้อบัญญัติ

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยกทำงหลวง 
220 บ้ำนหนองสิม หมู่ท่ี 7 เช่ือมถนนบ้ำนหนองสิม หมู่ท่ี 7 
ถึงบ้ำนก้ำนเหลือง หมู่ท่ี 9รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ.203-07

1,141,165.00 1,141,165.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

5 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำยแยกทำงหลวง 220 บ้ำน
หนองอีหล่ ำ หมู่ท่ี 10 ถึงบ้ำนหนองอีหล่ ำเช่ือมต ำบลซ ำ รหัส
ทำงหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ.203-04 ช่วงท่ี 1

1,919,000.00 1,919,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

6 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยแยกทำง
หลวง 220 บ้ำนดอนกลำง หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้ำนหมำกเขียบ หมู่ท่ี
 1 รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ศก.ถ.203-01

4,458,000.00 4,458,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

7 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนหมำก
เขียบ หมู่ท่ี 1 ถึงบ้ำนก้ำนเหลือง หมู่ท่ี 6 รหัสทำงหลวงศก.ถ.
203-12 โดยกำรปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนำ 0.04 เมตร กว้ำง
 5 เมตร ยำว 278 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 1,390 
ตำรำงเมตร

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
8 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยแยกทำง

หลวง 220 บ้ำนอีหล่ ำ หมู่ท่ี 8 ถึง บ้ำนหนองอีหล่ ำ (ซอย 2) 
หมู่ท่ี 10 รหัสทำงหลวง ศก.ถ.203-05 โดยกำรปูผิวแอสฟัล
คอนกรีตหนำ 0.04 เมตร กว้ำง 5 เมตร ยำว 273 เมตร มี
พื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 1,365 ตำรำงเมตร

480,000.00 480,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

9 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยแยกทำง
หลวง 220 บ้ำนอีหล่ ำ หมู่ท่ี 8 ถึงบ้ำนยำงกุด หมู่ท่ี 5 รหัส
ทำงหลวง ศก.ถ.203-03 โดยกำรปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนำ 
0.4 เมตร กว้ำง 5 เมตร ยำว 278 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
1,390 ตำรำงเมตร

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

10 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยแยกถนน
อบจ.ศก.ถ. 1-0006 บ้ำนกลำง หมู่ท่ี 3 ถึงบ้ำนหมำกเขียบ 
หมู่ท่ี 1 รหัสทำงหลวง ศก.ถ.203-11 โดยกำรปูแผ่นแอสฟัล
คอนกรีตหนำ 0.04 เมตร กว้ำง 5 เมตร ยำว 81 เมตร มี
พื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 405 ตำรำงเมตร

144,000.00 144,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำนใน
พื นท่ีต ำบลหมำกเขียบ บ้ำนยำงกุด หมู่ท่ี 5 กว้ำง 4 เมตร ยำว
 180 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ
 720 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0.20 เมตร

418,700.00 418,700.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
12 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำค ำ

 หมู่ท่ี 4 ถึงบ้ำนก้ำนเหลือง หมู่ท่ี 6 รหัสทำงหลวง ศก.ถ.
203-19 โดยกำรปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนำ 0.04 เมตร กว้ำง
 4 เมตร ยำว 343 เมตร มีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 1,372 
ตำรำงเมตร

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 สำยท่ี 1 
เส้นทำงหนองงัว-ถนนขุขันธ์ กว้ำง 4 เมตร ยำว 166 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 664 ตำรำง
เมตร ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.20 เมตร สำยท่ี 2 เส้นหน้ำบ้ำน
พ่อส ำ ศรีพันธ์ กว้ำง 3 เมตร ยำว 66 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีถนนไม่น้อยกว่ำ 201 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลง
ลูกรังข้ำงละ 0.20 เมตร

456,265.00 456,265.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด าเนินการจริง จ านวน 13 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
50,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
2 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง
30,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด าเนินการจริง จ านวน 0 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 8,047,200.00 7,221,200.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
2 เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,880,000.00 2,279,200.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.00 48,000.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
4 โครงกำรต้ังจุดบริกำรทำงถนนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกำล
40,000.00 1,920.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
5 โครงกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนท่ีเกิดจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ
50,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
6 โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 50,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
7 ค่ำปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 100,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
8 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับเด็กและ

เยำวชน
100,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 579,750.00 482,470.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

10 ค่ำอำหำรเสริม(นม) 780,000.00 611,769.38  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
11 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 40,000.00 41,451.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
12 อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 220,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
13 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุแบบองค์รวม 100,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ

14 อุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองศรีสะเกษตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริจำคโลหิต

15,000.00 15,000.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

15 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษตำมโครงกำร
เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564

5,000.00 0.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

16 อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนใน
เขต ต.หมำกเขียบ

1,479,000.00 1,310,000.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด าเนินการจริง จ านวน 9 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดส่ิงปฏิกูล 435,739.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
2 โครงกำรประชำรัฐร่วมใจคลองสวยน  ำใส ไร้ผักตบชวำและ

วัชพืชทำงน  ำเฉลิมพระเกียรติฯ
40,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
3 โครงกำรประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด

สะอำด"
20,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
4 โครงกำรประกวดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้ำน/

ชุมชนสะอำดระดับต ำบล
30,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
5 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัคร

ท้องถ่ินรักษ์โลก
150,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
6 กองทุนส่ิงแวดล้อมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในกำรคัดแยกขยะท่ีต้นทำงชุดท่ี 3 ของ อบต.หมำก
เขียบ

153,700.00 153,700.00  เงินรับฝำกอ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด าเนินการจริง จ านวน 1 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 โครงกำรปรับปรุงห้องอำคำรประกอบสนำมกีฬำ อบต.

หมำกเขียบ
50,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
2 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 120,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
3 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 120,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
4 โครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ 100,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
5 โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ 20,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
6 โครงกำรพุทธบุตร 30,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
7 โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 120,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
8 โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 16,900.00 16,900.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด าเนินการจริง จ านวน 1 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 500,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
2 โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกำสมหำ

มงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
500,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
3 โครงกำรต่อเติมอำคำรส ำนักงำน อบต.หมำกเขียบ 287,900.00 287,700.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
4 จัดท ำป้ำยในเขตต ำบลหมำกเขียบ 201,119.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
5 โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีและกำรประชำคม 20,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
6 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้ำงจิตส ำนึกใน

กำรป้องกันกำรทุจริต
30,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
7 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรแบบบูรณำกำร

ท้องถ่ินท้องท่ี
486,760.00 455,660.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ
8 โครงกำรเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกำสวันคล้ำยวันพระ

รำชสมภพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10
50,000.00 0.00  งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ

9 อุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองศรีสะเกษตำมโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดงำนเทศกำลปีใหม่ส่ีเผ่ำไทย
จังหวัดศรีสะเกษ

15,000.00 15,000.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หมำยเหตุ
10 อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอเมืองศรี
สะเกษ

20,000.00 20,000.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

11 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธีหรือกิจกรรมตำม
นโยบำยรัฐบำล

5,000.00 5,000.00  งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด าเนินการจริง จ านวน 5 โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ
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ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณท่ีอนุมัติ เบิกจ่ำย ด ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ
1 เคร่ืองปรับอำกำศชนิดติดผนัง 28,000.00 25,000.00  ส ำนักปลัด
2 เคร่ืองปรับอำกำศ (โอนต้ังใหม่) 28,000.00 25,000.00  ส ำนักปลัด
3 ตู้เก็บเอกสำร (โอนต้ังใหม่) 5,500.00 5,500.00  ส ำนักปลัด
4 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี (โอนต้ังใหม่) 10,400.00 10,400.00  ส ำนักปลัด
5 โต๊ะพับหน้ำเหล็ก (โอนต้ังใหม่) 42,000.00 42,000.00  ส ำนักปลัด
6 รถบรรทุกน้ ำ 2,633,000.00 0.00  ส ำนักปลัด
7 ตู้เย็น (โอนต้ังใหม่) 9,000.00 8,490.00  ส ำนักปลัด
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โอนต้ังใหม่) 22,000.00 220,000.00  ส ำนักปลัด

9 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (โอนต้ังใหม่) 10,000.00 9,900.00  ส ำนักปลัด
10 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี (โอนต้ังใหม่) 7,400.00 7,400.00  กองคลัง
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โอนต้ังใหม่) 22,000.00 22,000.00  กองคลัง
12 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction (โอนต้ังใหม่) 7,500.00 7,490.00  กองคลัง
13 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (โอนต้ังใหม่) 42,500.00 33,600.00  กองกำรศึกษำฯ
14 ชุดเก็บตัวอย่ำงคอนกรีต (โอนต้ังใหม่) 15,000.00 14,400.00  กองช่ำง
15 ซัมเมอร์ส ขนำด 1.50 แรงม้ำ (โอนต้ังใหม่) 82,500.00 74,100.00  กองช่ำง
16 ซัมเมอร์ส ขนำด 2.0 แรงม้ำ (โอนต้ังใหม่) 35,500.00 32,500.00  กองช่ำง
17 ตู้คอลโทรล (โอนต้ังใหม่) 34,000.00 31,200.00  กองช่ำง
18 ป๊ัมหอยโข่งชนิดหน้ำแปลน (โอนต้ังใหม่) 96,000.00 0.00  กองช่ำง
19 เคร่ืองจ่ำยสำรคลอรีน (โอนต้ังใหม่) 57,500.00 56,500.00  กองช่ำง

รวมงบประมาณ 3,187,800.00 625,480.00
ด าเนินการจริง จ านวน 17 โครงการ

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ

สรุปผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564


