
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
***************************** 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในห้าสิบวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
หมวด 14 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จึงขอ
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้
ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  18    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

                                        

                   (นายธนะเมศฐ์ เพชรวงค์รชตะ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 



รายงาน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 
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ค าน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วยการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1- 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

 1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เอ่ียนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ตรวจสอบดูว่า
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

 3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและการเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนอง
เอ่ียน 

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรังปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ที่
จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหนองเอ่ียนมากท่ีสุด 

 6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบั ติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (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 าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 (3)รานงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเอ่ียน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เอ่ียนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

 1)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน คัดเลือก จ านวน 3 คน 

 2)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 

 3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนคัดเลือก จ านวน 2 คน 

 4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเอ่ียน จ านวน 2 คน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถปุระสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบนแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 2.ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร 
มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น  

 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอ่ียน 
 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอ่ียน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เอ่ียน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 3.การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเอ่ียน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

 

  

 

 

 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในต าบลหนองเอี่ยนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน 

คณะกรรมการ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

เอี่ยน 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

เอี่ยน 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

เอี่ยน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

เอี่ยน 

รายงานผล รายงานผล 

เสนอ เสนอ 

เส
นอ
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 
“ประชาชนในต าบลหนองเอ่ียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

2. พันธกิจองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 
 “สร้างรายได้ มีความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เยาวชน การศึกษา
ประเพณี  วัฒนธรรม” 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 
  3.1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.2 แนวทางการพัฒนาคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 3.2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  3.2.1 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีรวมทั้งสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด 

3.3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  3.3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและการพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจ
ชุมชน 
 3.4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  3.4.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 3.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  3.5.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มี
ช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
 3.7 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
  3.7.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
4.นโยบายการพัฒนาการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 
 4.1 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4.2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 4.4 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 4.5 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 4.6 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
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5.นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 
 5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  - จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
  - จัดอบรมและศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มอาชีพ และบุคลากรกลุ่มต่างๆ 
  - ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
  - ส่งเสริมกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
  - จัดให้มีกองทุนกู้ยืมส าหรับกลุ่มอาชีพ 
  - สนับสนุน กลุ่มสหกรณ์ หมู่บ้าน ต าบล 
  - สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 
 5.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 
  - ก่อสร้างถนนบุกเบิก ลูกรังใหม่ 
  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
  - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
  - สร้างที่พักสงฆ์และเมรุเผาศพ 
  - สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เพ่ือสุขภาพ 
 5.3 ด้านการเมือง 
  - จัดอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และ 
ประชาชนให้มีความเข้าใจปลูกจิตส านึกในหน้าที่ 
  - จัดเวทีประชาชาคมหมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
ประมุข 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 
  - จัด อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อบต. 
  - จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีพ 
  - การบรรจุบุคลากร เพื่อรับรองการถ่ายโอนตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และ แผนอัตราส าหรับพนักงานจ้าง 

 5.4 ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
  - ก่อสร้างประปาหมู่บ้านและขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้าน ให้ทั่วถึง 
  - ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - ขุดลอกล าห้วยที่ตื้นเขิน 
  - ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร 
  - โครงการวางท่อระบายน้ า 
  - จัดหาที่กักเก็บน้ าฝน 
  - ซ่อมแซมฝายเดิมที่ช ารุดเสียหาย 
  - โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
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5.5 ด้านสาธารณสุข 
  - ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  - ก าจัดลูกน้ า ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก 
  - อุดหนุน เครื่องพ่นน้ ายาก าจัดยุงลาย 
  - ฉีดวัคซนี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  - จัดรณรงค์ก าจัดลูกน้ า ยุงลาย 
  - โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันการติดเชื้อ HIV 
  - โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม อสม. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  - โครงการรณรงค์เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
  - โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีรักสุขภาพ โดยการออกก าลังกาย 
 5.6 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา 
  - ศูนย์เรียนรู้อินเตอร์เพ่ือประชาชน 
  - ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น บุญผะเหวด วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันผู้สูงอายุ วันลอย 
กระทง 
  - อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอ่ืน  
  - ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล 
  - ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา สู่ประชาคมอาเชียน (AEC) 
  - ส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน การศึกษา 
  - พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ถูกต้อง 
  - จัดให้มีสนามและอุปกรณ์ส าหรับเด็กเล่น 
  - ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมต าบล เพื่อใช้จ่ายในประเพณีท้องถิ่น 
  - อุดหนุนส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ 
  - สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และกีฬา ศาสนา (บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน) 
 5.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ปลูกต้นไม้ 
  - อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
  - จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  - รณรงค์และประชาชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  - ด าเนินการจัดให้คนเก็บขยะ และรถขนขยะ สถานที่ก าจัดขยะ 
  - จัดหาถังขยะให้ครัวเรือนในพ้ืนที่มีปัญหา 
  - ดูแลตลาดให้มีความเป็นระเบียบ และสะอาดอยู่เสมอ 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้เป็นต าบลที่น่าอยู่ 
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 5.8 ด้านสังคม 
  - จัดให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ 
  - ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โครงการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน (ชรบ.) 

  - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน และกีฬาสากล 
  - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ส่วนภูมิภาค ตลอดจนระดับประเทศ 
  - สนับสนุนโครงการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
  - ส่งเสริมกิจกรรมปราบปรามยาเสพติด 
  - จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา ชุดกีฬา 
  - สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
  - สนับสนุน โต๊ะเก้าอ้ี เต็นท์ ถ้วยชาม ส าหรับในงานพิธีต่างๆ ของชุมชนในพ้ืนที่ 
6. การวางแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการ เพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวม 498 
โครงการ งบประมาณ 296,606,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการแผนปี 2564 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
2.เสริมสร้างเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
3.เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4.เสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
5เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
6.เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
7.เสริมสร้างการผลิต และการ
จัดการอาหารปลอดภัย 

329 
23 

 
49 

 
7 

 
74 

 
9 

 
7 

202,683,550.- 
2,890,000.- 

 
13,260,000.- 

 
840,000.- 

 
75,993,350.- 

 
770,000.- 

 
170,000.- 

รวม 480 296,606,900.- 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยนในรอบปี 

งบประมาณ 2564 
 

 
 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 
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1.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู่

2.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

3.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการเกษตรใหม้ีประสิทธิภาพ
อยา่งยั่งยืน

4.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งประสิทธิภาพของการอนรุกัแ์ละ
ฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม

5.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

6.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการบริหารจดัการตามหลกัธรรม
มาภิบาล

7.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการผลิต และการจดัการอาหาร
ปลอดภยั

202,683,550.00 

2,890,000.00 
13,260,000.00 

840,000.00 

75,993,350.00 

770,000.00 

1.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู่

2.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

3.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการเกษตรใหม้ีประสิทธิภาพ
อยา่งยั่งยืน

4.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งประสิทธิภาพของการอนรุกัษ์
และฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม

5.ยทุธศาสตเสริมสรา้งการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

6.ยทุธศาสตเสริมสรา้งการบริหารจดัการตามหลกัธรร
มาภิบาลน

7.ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการผลิต และการจดัการอาหาร
ปลอดภยั

งบประมาณในแผนพฒันาท้องถิ่น 

โครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น 
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5. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 37,975,129 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุไว้ 
ในแผนปี 2564 

โครงการที่ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

1.เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
2.เสริมสร้างเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
3.เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4.เสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
5เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
6.เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
7.เสริมสร้างการผลิต และการ
จัดการอาหารปลอดภัย 

329 
23 

 
49 

 
7 
 

74 
 

9 
 

7 

34 
3 
 
- 
 

1 
 

5 
 
- 
 
- 

 

13,234,660.- 
260,000.- 

 
- 
 

740,000.- 
 

2,273,955.- 
 

- 
 

- 
 

รวม 480 44                                                                         16,708,615.- 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมือง 

น่าอยู่ 

โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษา

แผ่นดิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

8,000.- เพ่ือใช้ส าหรับ
การอนุรักษ์ น้ า

และป่า 

อนุรักษ์ น้ า
และป่า 

2  โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้น

ทาง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

10,000.- เพ่ือรณรงค์การ
คัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

3  โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

10,000.- เพ่ือให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 

ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

4  โครงการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซ่อม

สมาชิกฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

50,000.- เพ่ือจัดงาน
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5  โครงการร่วมต้าน
ทุจริตร่วมปลูก
จิตส านึกธรรมภิ

บาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

10,000.- เพ่ือให้ความรู้
ด้านการทุจริต 

ร่วมต้าน
ทุจริต 

6  โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

100,000.- เพ่ือการส ารวจ
แผนที่ภาษีท่ี

ถูกต้อง 

เก็บภาษีที่
ถูกต้อง 

7  โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

100,000.- เพ่ือลดอุบัติ
ทางถนนช่วง

เทศกาล 

การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

8  โครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน
ของ

ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

43,000.- เพ่ือป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกัน
โรคพิษสุนัข

บ้า 

9  โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อไวรัสโร

นา 2019 
(Covic-19)  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

100,000.- เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

และโรคติดต่อ
ไวรัสโรนา 
2019 

(Covic-19) 

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

และ
โรคติดต่อ
ไวรัสโรนา 
2019 

(Covic-19) 
10  โครงการ

สาธารณสุขตาม
พระราชด าริใน

ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

200,000.- เพ่ืออุดหนุน
สาธารณสุข

ตาม
พระราชด าริใน

ชุมชน 

เพ่ืออุดหนุน
สาธารณสุข

ตาม
พระราชด าริ

ในชุมชน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11  โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า
แบบจมน้ า 

(Submersible 
Pump) 

ส าหรับประปา
หมู่บ้านภายใน
ต าบลหนอง

เอ่ียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

169,300.- เพ่ือน้ าอุปโภค 
บริโภค 

น้ าอุปโภค 
บริโภค 

12  ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผน

ชุมชน การจัดท า
แผนพัฒนา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

10,000.- เพ่ือรับฟังปัญหา
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหา
ความ

เดือดร้อน
ของ

ประชาชน 

13  โครงการส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความรู้รัก
สามัคคี สร้าง

ความปรองดอง
ของประชาชนใน
เขตอ าเภอค าชะอี 
ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

170,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 

14  ค่าจัดซื้อวัสดุ
กีฬา 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

50,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
เล่นกีฬา 

สุขภาพ
แข็งแรง

ห่างไกลยา
เสพติด 

15  โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่ง
นางหนาย หมู่ 

4 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

90,800.- เพ่ือการสัญจร ไป
มา สะดวก 

สัญจร ไป 
มา สะดวก 

16   โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บ้าน
นาหลวง หมู่ 8 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

68,500.- เพ่ือการสัญจร ไป
มา สะดวก 

สัญจร ไป 
มา สะดวก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17  โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัว

ขัว หมู่ 7 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

499,500.- เพ่ือการสัญจร ไป
มา สะดวก 

สัญจร ไป 
มา สะดวก 

18  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บึง
หนองบง หมู่ 9 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

25,500.- เพ่ือการสัญจร ไป
มา สะดวก 

สัญจร ไป 
มา สะดวก 

19  โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
เอนกประสงค์ 
บ้านทุ่งนาง
หนาย หมู่ 4 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

160,000.- เพ่ือการสัญจร ไป
มา สะดวก 

สัญจร ไป 
มา สะดวก 

20  โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล 
บ้านหนองบง 

หมู่ 5 (จุดที่ 1) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- เพ่ือน้ าอุปโภค 
บริโภค 

น้ าอุปโภค 
บริโภค 

21  โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล 
บ้านหนองบง 

หมู่ 5 (จุดที่ 2) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- เพ่ือน้ าอุปโภค 
บริโภค 

น้ าอุปโภค 
บริโภค 

22  โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล 

บ้านหนอง
เอ่ียน หมู่ 10 
(ดอนนาแค) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- เพ่ือน้ าอุปโภค 
บริโภค 

น้ าอุปโภค 
บริโภค 

23  โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก

เอนกประสงค์ป่า
ช้าสาธารณะ

ประโยชน์ หมู่ 6 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

150,000.- เพ่ือใช้ประกอบ
งานพิธีฌาปณกิจ

ศพ 

พิธีฌาปณกิจ
ศพ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24  ก่อสร้างห้อง
ประชุมสภา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

เอ่ียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

800,000.- เพ่ือก่อสร้างห้อง
ประชุมสภา 

อาคาร
ส านักงาน 

25  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยประชาชน

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

15,000.- เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯ 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ

ร่วมฯ 

26  โครงการกีฬา
ภายในองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองเอ่ียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 

27  โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 7 
คน อบต.หนอง
เอ่ียน ครั้งที่ 5 

ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 

28  โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 

29  โครงการส่งตัว
นักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน

อ่ืน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

29,460.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30  โครงการกีฬา
ภายในองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองเอ่ียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

สุขภาพ
แข็งแรง 

31  อุดหนุนกิจการที่
เป็น

สาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล

หนองเอ่ียน 

สืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

32  โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

7,551,600.- เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 

คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

33  โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

2,400,000.- เพ่ือช่วยเหลือผู้
พิการ 

คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

34  โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

60,000.- เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ 

คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

35 เสริมสร้าง
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

150,000.- เพ่ือสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

ลอยกระทง 

36  โครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 

ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.- เพ่ือจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

วัน
เข้าพรรษา 

37  โครงการออนซอน
ชนเผ่าชาวค าชะอี 
ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

80,000.- เพ่ือจัดงาน
ออนซอนชนเผ่า

ชาวค าชะอี 

ออนซอนชน
เผ่าชาว 
ค าชะอี 

38 เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

- - - - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

39 เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพของ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ค่าก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

740,000.- เพ่ือก าจัดขยะ
อย่างถูกต้อง 

ก าจัดขยะ 

40 เสริมสร้าง
การศึกษาดีมี

มาตรฐานสากล 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

436,100.- เพ่ือให้เด็ก
ได้รับ

สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อาหาร
กลางวัน 

41  โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 3 แห่ง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

1,072,000.- เพ่ือให้เด็ก
ได้รับ

สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อาหาร
กลางวัน 

42  โครงการอาหาร
(เสริมนม) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

725,855.- เพ่ือให้เด็ก
ได้รับ

สารอาหารที่
ครบถ้วน 

อาหารเสริม
(นม) 

43  โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

30,000.- เพ่ือจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

44  โครงการวัคซีน
ป้องกันเด็ก

จมน้ า 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

10,000.- เพ่ือป้องกันเด็ก
จมน้ า 

ป้องกันเด็ก
จมน้ า 

45 เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรม 

ภิบาล 

- - - - - 

46 เสริมสร้างการ
ผลิตและการ
จัดการอาหาร

ปลอดภัย 

- - - - - 
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รวม ตั้งงบประมาณ 7 ยุทธศาสตร์ 29 โครงการ 22,673,450 บาท 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

 

 
 
6.การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวน 14,132,063.45 บาท 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
2.เสริมสร้างเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
3.เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4.เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
5เสริมสร้างการศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
6.เสริมสร้างการบริหารจัดตาม
หลักธรรมาภิบาล 
7.เสริมสร้างการผลิต และการ
จัดการอาหารปลอดภัย 

32 
3 
 
- 
 

1 
 

8 
 
- 
 
- 
 

12,449,934.- 
188,492.- 

 
- 
 

132,569.25.- 
 

1,799,559.20.- 
 

- 
 

- 
 

23 
2 
 
- 
 

1 
 

3 
 
- 
 
- 
 

12,449,934.- 
188,492.- 

 
- 
 

132,569.25.- 
 

1,799,559.20.- 
 

- 
 

- 
 

รวม 44 14,570,554.45.- 29 14,570,554.45.- 
 
 

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

 18,000,000.00

 20,000,000.00

งบ
ปร
ะม
าณ

ตา
มข
้อบั
ญ
ญั
ติ

ช่ือแผนภูมิ

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งทอ้งถ่ินเมืองน่าอยู่

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการเกษตรใหม้ีประสิทธิภาพ
อยา่งยั่งยืน

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งประสิทธิภาพของการอนรุกั์
และฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

โครงการในข้อบญัญัตงิบประมาณ 



-18- 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
1 เสริมสร้าง

ท้องถิ่น
เมือง 
น่าอยู่ 

โครงการ
ปรับปรุง

แผนที่ภาษี
และ

ทรัพย์สิน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 

150,000 
บาท) 

250,000.-  
อิคคิว 

คอมพิวเตอร์ 

01/06/64 30 วัน 

2  โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทาง

ถนน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 
11,500 

บาท) 

107,040.- ร้านข้าว
ก้นบาตร 

25/01/64 30 วัน 

3  โครงการฉีด
วัคซีน

ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ภายใต้
โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย 

จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน

ของ
ศาสตราจาร
ย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ 
อัครราช
กุมารี 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

43,000.- 42,600.- ร้าน
บรรเทิง 

27/05/64 30 วัน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
4  โครงการ

ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

และ
โรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 
2019 

(Covic-19) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- 
(โอนเพ่ิม 
20,000 

บาท) 

119,700.- เอ็น ที เค
มินอล 

26/04/64 30 วัน 

5  โครงการ
สาธารณสุข

ตาม
พระราชด าริ

ในชุมชน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

200,000.- 200,000.- - 23/08/64 30 วัน 

6  โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบ

จมน้ า 
(Submersi
ble Pump)

ส าหรับ
ประปา
หมู่บ้าน

ภายในต าบล
หนองเอ่ียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

169,300.- 80,500.- ร้าน
ทองแดง

วัสดุ 

16/08/64 30 วัน 

7  โครงการ
ก่อสร้างถนน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งนาง
หนาย หมู่ 4 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

90,800.- 90,400.- หจก.
นุสราวัสดุ
ก่อสร้าง 

09/04/64 30 วัน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

8  โครงการ
ก่อสร้างถนน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งนาง
หนาย หมู่ 8 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

68,500.- 68,300.- หจก.นุสรา
วัสดุ

ก่อสร้าง 

09/04/64 30 วัน 

9  โครงการ
ก่อสร้างถนน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก 
บ้านหัวขัว 

หมู่ 7 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

499,500.- 499,500.- หจก.นุสรา
วัสดุ

ก่อสร้าง 

16/04/64 30 วัน 

10  โครงการ
ก่อสร้างถนน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บึงหนองบง 

หมู่ 9 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

25,500.- 24,500.- หจก.นุสรา
วัสดุ

ก่อสร้าง 

09/04/64 30 วัน 

11  โครงการ
ก่อสร้างลาน

คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เอนก 
ประสงค์

บ้านทุ่งนาง
หนาย หมู่ 4 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

160,000.- 160,000.- หจก.นุสรา
วัสดุ

ก่อสร้าง 

18/03/64 30 วัน 

12  โครงการขุด
เจาะบ่อ

บาดาล บ้าน
หนองบง หมู่ 
5 (จุดที่ 1) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- 98,000.- ร้านทรัพย์
ชัยรินทร์ 

23/07/64 30 วัน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

13  โครงการขุด
เจาะบ่อ

บาดาล บ้าน
หนองบง หมู่ 
5 (จุดที่ 2) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- 
 

98,000.- ร้านทรัพย์
ชัยรินทร์ 

14/07/64 30 วัน 

14  โครงการขุด
เจาะบ่อ

บาดาล บ้าน
หนองบง หมู่ 
10 (ดอนนา

แค) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

98,000.- 98,000.- ร้านทรัพย์
ชัยรินทร์ 

23/07/64 30 วัน 

15  โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
เอนกประสงค์

ป่าช้า
สาธารณะ

ประโยชน์ หมู่  
6 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

150,000.- 150,000.- หจก.เอส.
พี.

คอนกรีต
มุกดาหาร 

29/09/64 30 วัน 

16  โครงการ
ปรับปรุงเสริม
ผิวทางแอส

ฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
บ้านหนอง
เอี่ยน หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

395,000.- 395,000.- หจก.เมือง
ทองทวี
ทรัพย์ 

03/07/63 30 วัน 

17  ก่อสร้างห้อง
ประชุมสภา

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

เอี่ยน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

800,000.- 
(โอนเพ่ิม 
34,000 

บาท) 

799,999.- หจก. 
ศรีถาวร 

20/09/64 30 วัน 

18  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

15,000.- 15,000.- อบต. 
บ้านซ่ง 

15/01/64 - 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

19  โครงการ
ส่งตัว

นักกีฬาเข้า
ร่วม

แข่งขัน
กีฬา

ระหว่าง
หน่วยงาน

อ่ืน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

โอนเพิ่ม 
29,460 

บาท 

25,695.- ร้านอัฐพร
เภสัช 

0801/64 30 วัน 

20  อุดหนุน
กิจการที่

เป็น 
สาธารณ 
ประโยชน์ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.- 100,000.- สภา
วัฒนธรรม

ต าบล
หนอง
เอ่ียน 

07/07/64 30 วัน 

21  โครงการ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

7,551,600.- 7,201,900.- - - - 

22  โครงการ
เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

2,400,000.- 1,778,800.- - - - 

23  โครงการ
เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

60,000.- 47,000.- - - - 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

24 เสริมสร้าง
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ประเพณี

ลอย
กระทง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

150,000.- 126,770.- หจก. 
คลัง

ส านักงาน 

11/11/63 15 วัน 

25  โครงการ
ออนซอน
ชนเผ่าชาว
ค าชะอี ปี 
2564 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

80,000.- 61,722.- หจก. 
คลัง

ส านักงาน 

11/02/64 15 วัน 

26 เสริมสร้าง
การเกษตร

ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

- - - - - - - 

27 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ

ของการ
อนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 

ค่าก าจัด
ขยะมูล
ฝอย 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

740,000.- 132,569.25 เทศบาล
เมือง

มุกดาหาร 

- - 

28 เสริมสร้าง
การศึกษาดี
มีมาตรฐาน 

สากล 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน

ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 
จ านวน 5 

ศูนย ์

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

436,100.- 426,300.- - - - 

29  โครงการ
อุดหนุน

อาหารวัน
โรงเรียน 3 

แห่ง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

1,072,000.- 
(โอนเพิ่ม 

16,520 บาท) 

1,103,000.- - - - 

 
 
 



-24- 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
30  โครงการ

อาหาร           
(เสริมนม) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

725,855.- 270,259.20.- - - - 

31 เสริมสร้าง
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมา 

ภิบาล 

- - - - - - - 

32 เสริมสร้าง
การผลิต
และการ
จัดการ
อาหาร

ปลอดภัย 

- - - - - - - 

 
รวม ลงนามในสัญญา 4 ยุทธศาสตร์ 29 โครงการงบประมาณลดลงจาก 37,975,129 บาท  
เป็น 14,570,554.45 บาท (ลดลง 23,404,574.55) 
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/ข้อบัญญัติ/ก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามสัญญา/มีการเบิกจ่ายแล้ว ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
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