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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

                 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้  อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
               ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 วรรค 2   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น    เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า ดังนี้ 
             ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
    "ต าบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี สืบสานประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น" 
            ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
               1.   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกในการสัญจร 
      2.  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ 
      3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
      4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชน 
     
           ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
                 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ง. การวางแผน 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

57 56,289,000 49 60,669,600 70 65,132,500 61 61,472,700 28 14,932,080 

2) ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
และการแกไ้ข ปัญหาความ
ยากจน 

12 755,000 12 755,000 11 745,000 11 745,000 11 745,000 

3) ยุทธศาสตร์ดา้นด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

68 5,640,560 91 6,206,900 88 6,272,900 94 6,761,715 88 6,434,900 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

41 12,021,000 37 14,310,000 26 10,070,000 26 9,785,000 24 9,385,000 

5) ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

18 3,900,000 18 4,400,000 16 4,000,000 23 5,692,000 12 1,176,000 

รวม 196 78,605,560 207 86,341,500 211 86,220,400 215 84,456,415 163 32,672,980 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบการวางแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และเงินสะสม จ านวน 102 โครงการ งบประมาณ 19,826,390.00บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 36 8,936,900.00 

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหาความยากจน - - 

3) ยุทธศาสตร์ด้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 48 2,616,650.00 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 8,247,840.00 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3 25,000.00 

รวม 102 19,826,390.00 
 

แผนภูมิจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และเงิน
สะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 80 โครงการ จ านวนเงิน 18,576,349.05  บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 80 โครงการ จ านวนเงิน 16,252,882.95   บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 8,699,878.05 31 7,760,878.05 

2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหา
ความยากจน 

- - - - 

3) ยุทธศาสตร์ด้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 39 2,304,611.00 39 2,042,744.90 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 7,564,500.00 8 6,441,900.00 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 7,360 2 7,360 
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รวม 80 18,576,349.05 80 16,252,882.95    
 

แผนภูมิจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

  
 
 
 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 80 โครงการ จ านวนเงิน 18,194,690 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 80 
โครงการ จ านวนเงิน 15,257,260.95บาท     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ค้า     ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านโพธิ์น้อย ม.5 - บ้านหนอง
เตย ต.พรหมสวัสดิ์ 

494,000.00 478,500.00 478,500.00 15,500.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 1- บ้านอาลัย 
ต.สุขสวัสดิ ์

300,000.00 294,400.00 294,400.00 5,600.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 เสน้หลัง
โรงเรียนบ้านเสมอใจ -ทิศเหนือโรงเรียน 

297,000.00 285,000.00 285,000.00 12,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2-แยกป่าช้า 

399,000.00 384,800.00 384,800.00 14,200.00 



โครงสร้างพื้นฐาน  
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้าน
หนองค้า หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายอยู่ ท้องที่ 
- บ้านนางใจ ผ้าน้ าฝน 

272,700.00 272,000.00 0.00 700.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจุดบ้าน 
นางบัวพา โพธิสาร จุดหน้าวัดบ้านหนอง
ค้า หมู่ที่ 2 

181,400.00 181,000.00 181,000.00 400.00 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนางสมปอง 
กินนะรี ถึงสามแยกโรงปุ๋ย 

257,000.00 247,000.00 247,000.00 10,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้น
หน้าวัดบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 

152,000.00 148,900.00 148,900.00 3,100.00 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 จากสามแยกป่าช้า - นา
นายบุญหนา ทรงงาม 
 

461,000.00 443,200.00 443,200.00 17,800.00 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาขนาด
เล็ก หมู่ที่ 7 

353,000.00 340,000.00 0.00 13,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะ
เกษ 

678,000.00 356,878.05 356,878.05 321,121.95 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 
เส้นทิศตะวันตกบ้าน จากสี่แยกบ้านนาง
ปราณี รุ่งแสง ถึงสี่แยกบ้านสมัด ต.วัง
หิน 
 

337,600.00 327,000.00 0.00 10,600.00 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังและหิน
คลุกถนนเพ่ือการเกษตรทางเข้าหนองสะ
นา หมู่ที่ 2 

106,000.00 99,000.00 99,000.00 7,000.00 



โครงสร้างพื้นฐาน 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑ 
(แยกบ้านนายไพบูลย์ เดือนเพ็ง) 

222,000 217,000 217,000 5,000 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑ 
(ซอยบ้านทายกหลวย) 

151,000 
 

144,9000 144,9000 6,100 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 
(ซอยโรงสีข้าวเชื่อมบ้านส าโรง ต าบล
พรหมสวัสดิ์) 
 

312,000 
 

304,000 304,000 8,000 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเสมอใจ หมู่ที่  7 
(ซอยบ้านนางเพ็ญ ค าเนตร) 

51,000 
 

5,000 5,000 1,000 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 
(เส้นข้างบ้านนายจวน อรรถวัน) 

52,000 
 

50,000 50,000 2,000 
 
 
 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองค้า หมู่ 1 
(คุ้มหนองกะฮอก) 

28,000 
 

27,000 27,000 1,000 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านบก หมู่ที่ 4 
(หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ฤทธิ์ชิน -ไป
หนองแฮด) 

178,500 
 

163,500 163,500 15,000 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน
เพ่ือการเกษตรบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 1   จ านวน 4 ช่วง 

352,400 
 

341,000 341,000 11,400 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน
เพ่ือการเกษตรบ้าน 
หนองสะลาม หมู่ที่ 6 
(คุ้มหนองมีดสะนาก) 

149,300 
 

137,900 137,900 11,400 



23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนน
เพ่ือการเกษตรบ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2(หนองกะบูรณ์) 

410,700 
 

379,000 379,000 31,700 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้าน
หนองค้า หมู่ที่ 1 - บ้านบก 
หมู่ที่ 4 (บ้านป่า) 

243,100 224,500 224,500 18,600 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านบก 
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองยวน ต าบลวังหิน 
อ าเภอวังหิน 

498,400 
 

479,000 479,000 19,400 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้าน
หนองออ หมู่ที่ 3 – บ้าน 
สร้างหว้า  ต าบลโนนเพ็ก 

152,300 
 

140,400 140,400 11,900 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร บ้านโพธิ์น้อย 
หมู่ที่ 5  (ทิศตะวันออกวัดป่าหนองแฮด) 
 

85,100 
 

78,500 78,500 6,600 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองออ 
หมู่ที่ 3  ต าบลหนองค้า - บ้านโพธิ์เก่า 
ต าบลโนนเพ็ก 

317,600 
 

292,900 292,900 24,700 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
โพธิ์น้อย หมู่ที่ 5   
(คุ้มหนองแฮด) 

57,100 
 

52,000 52,000 5,100 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 
(เส้นทางไปหนองขาม) 
 
 

340,700 
 

310,500 310,500 30,200 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองค้า  หมู่ที่ 1 
(บ้านนางแกด  รุ่งแสง – นายวิชัย  รุ่ง
แสง) 

149,000 146,000 146,000 3,000 

32 ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังและลงหิน 117,800 - - - 



พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

คลุก หมู่ที่ 5 
(เส้นทางทิศเหนือวัดเมธี) 

 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมขยาย
ถนนบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 
(จากถนน ศก.3015-สามแยก) 

299,500 
 

- - - 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านบก  
หมู่ 4 
(บ้านนายพุทธ สุภาพ-บ้านนางมี ต้นศรี) 

91,300 
 

- - - 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บ้านหนองออ หมู่ 3 
(บ้านนายมัด ท้องที่ - สามแยกทิศใต้
ศาลาประชาคม) 

342,400 
 

- - - 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
เพ่ือการเกษตร บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 (นานายส านวน รุ่งแสง) 

47,000 
 

- - - 

37 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

วัสดุกีฬา 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 39,944.00 39,944.00 56.00 

38 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
“นครล าดวนเกมส์” ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

150,000 150,000 150,000 0.00 

39 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม)     เด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 260 วัน 
   - โรงเรียนบ้านหนองค้า  

116,900 116,900 60,706.56 561,193.44 

40 
ยุทธศาสตร์ด้านด้าน ค่าอาหารเสริม (นม)     เด็กเล็กถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 260 วัน 
151,390 151,390 73,747.20 77,642.88 



สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

- โรงเรียนบ้านหนองออ  

41 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม)     เด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 260 วัน 
    - โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 

140,845 140,845 72,782.64 68,062.36 

42 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม)     ส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก จ านวน  1 ศูนย ์จ านวน 260 วัน  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า 

60,365 60,365 34,247.50 26,117.50 

43 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองค้า      
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปี
ที่ 6  จ านวน 200 วัน    

244,000 244,000 288,000 6,000 

44 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองออ 
 - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมศึกษา ปี
ที่ 6 จ านวน 200 วัน    

316,000 316,000 278,000 38,000 

45 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเสมอใจหนองสะลาม  
   - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ตั้งแต่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปี
ที่ 6 จ านวน 200 วัน       
 

294,000 294,000 278,000 16,000 

46 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการศึกษาดูงานและเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพผู้สูงอายุและคนพิการต าบลหนอง
ค้า 
 
 
 

40,000.00 35,960.00 35,960.00 4,040.00 

47 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีและ
ส่งเสริมอาชีพสตรีต าบลหนองค้า 
  

40,000 - - - 

48 ยุทธศาสตร์ด้านด้าน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 40,000 - - - 



สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้สูงอายุ"กิจกรรมสานสัมพันธฺ์ผู้สูงวัย ใส่
ใจสุขภาพ"   

49 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ต าบลหนองค้า 
   

12,000 - - - 

50 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรข้าว
อินทรีย์แบบผสมผสาน หมู่ที่ 5 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

51. 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
พอเพียง บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

52 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

53 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

54 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

55 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

56 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

57 
ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



ชีวิต 

58 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

59 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 27,750 

27,750 27,750 

0.00 

60 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

10,000 

10,000 9,020 

980 

61 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้าน
สวยงาม  

20,000 

- - 

- 

62 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ที่ท าการปกครองอ าเภอพยุห์โครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2563 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

0 

63 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ที่ท าการปกครองอ าเภอพยุห์โครงการ
จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

64 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ที่ท าการปกครองอ าเภอพยุห์โครงการ
วันปิยมหาราช  ในวันที่ 23 ตุลาคม 
2562 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

65 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ ตาม
โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563   

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 

66 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุหต์ามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และวัน

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 



ชีวิต พ่อแห่งชาติ ในวันท่ี 5  ธันวาคม 2562 

67 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

68 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลพยุห์ ปรับปรุง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

69 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองค้า 

15,000.00 12,957.00 12,957.00 2,043.00 

70 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและ
พ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

40,000.00 26,100.00 26,100.00 13,900.00 

71 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการใส่ใจใฝ่เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 - - - 

72 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

30,000 - - - 

73 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบล
หนองค้า 
 
 
 

70,000 - - - 

74 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา   

10,000    

75 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

50,000    



 
 

76 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา-(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก      สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง
ค้า จ านวน 1 ศูนย ์จ านวน 245 วัน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า  

154,500 154,500 143,480 11,020 

77 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
 (รายหัว)  (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา  และค่าเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า  จ านวน 1 ศูนย ์
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า 

51,000 51,000 62,900 11,900 

78 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบ   นักเรียน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า  จ านวน 1 ศูนย์ - ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า 
     

33,900 33,900 22,600 11,300 

79 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนโนนเพ็ก
วิทยาคม โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

50,000 50,000 50,000 0 

80 
ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองค้า     
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา  

10,000 10,000 10,000 0 



ชีวิต  
 

81 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองออ    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

20,000 20,000 20,000 0 

82 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะ
ลาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

10,000 10,000 10,000 0 

83 

ยุทธศาสตร์ด้านด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมจิอาสาภัยพิบัติ  
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองค้า 

120,000 120,000 107,550 12,450 

84 
4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปราบปรามการทุจริต 

10,000 9,300 9,300 0 

85 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า 

145,240.00 145,240.00 145,240.00 0.00 

86 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน
เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000 

- - - 

87 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่
ประชาชนต าบลหนองค้า 
 
 
 
 

15,000 

- - - 

88 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 5,000 

- - - 

89 
4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า 

5,000 
- - - 



บ้านเมืองที่ดี  
 

90 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและ
พัฒนาเว็ปไซด์ของ ต าบล 

10,000 

   

91 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000 

   

92 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง 400,000 

   

93 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,040,000 5,040,000 4,721,500 318,500 

94 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,400,000 2,400,000 1,572,800 827,200 

95 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 54,000 24,000 30,000 

96 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน
ขนาด 5 ฟุต 

5,000 
5,000 5,000 

0 

97 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Pringer) 

4,300 
4,300 4,300 

0 

98 ครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 5,900 5,9000 0 

99 วัสดุวิทยาศาสตร์ 

จัดซื้อทรายป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 
 
 

55,300 

55,300 55,300 

0 

100 
5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ/
สาธารณะ 
 

5,000.00 360.00 360.00 4,640.00 



และสิ่งแวดล้อม  
 

101 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมี
ความสุข 

10,000.00 7,360.00 7,360.00 2,640.00 

102 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมปลูกฝังจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  

10,000.00 - - - 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 36 8,936,900.00 36 8,936,900.00 31 8,699,878.05 31 7,760,878.05 

2.2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน - - - - - - - - 

3.3) ยุทธศาสตร์ด้านด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 48 2,616,650.00 48 2,616,650.00 39 2,304,611.00 39 2,042,744.90 

4.4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

15 8,247,840.00 15 8,247,840.00 
8 7,564,500.00 8 6,441,900.00 

5.5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3 25,000.00 3 25,000.00 
2 7,360 2 7,360 

รวม 102 19,826,390.00 102 19,826,390.00 80 18,576,349.05 80 16,252,882.95    
 

 

 

 

 



 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

              (1) นายมงคล       แซ่ซือ             นายก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    ประธานกรรมการ 

 (2) นายวิไลย์        ผ้าน้ าฝน          รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า กรรมการ 
 (3) นายสะออน     สุทธิสนธ์          รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า กรรมการ 
 (4) นายสังวาล       เกษี               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า กรรมการ 
 (5) นางปราณี        ค าโพธิ์            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า กรรมการ 
 (6) นายสมชิต        แซ่อ้ึง             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า      กรรมการ 
 (7) นายอัมพร       การะพัฒน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 (8) นายตั๋ง             สุขสงวน          ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 (9)  นายบุญจันทร์   สุริเตอร์           ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 (10) นายสุทิน     ค าพอง            ผู้แทนภาคราชการ     กรรมการ 



 (11) นายวรัญญู   จันทร์ละออ      ผู้แทนภาคราชการ     กรรมการ 
 (12) นายฐปนพงษ์   ริมหนองอ่าง     ผู้แทนภาคราชการ     กรรมการ 
 (13) นายประจักษ์    หันแถลง          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 (14) นายชาญณรงค์   พิมพ์เครือ       ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 (15) นายบุญมี    รุ่งแสง             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 (16) นางอ าไพร       วงศ์เงินยวง       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า      กรรมการและ 
                                                                                                         เลขานุการ 

 (17) นางจิรฐา  ปิยะวงษ์                หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

                   (1) นายตุ๋ย    รุ่งแสง  ประธานกรรมการ 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) นายส าราญ   วงศ์ฮาม  กรรมการ 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  (3) นายสายัณห์   ค าเสียง  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
  (4) นายสมหมาย  กินรี  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
  (5)  ดร.อภิรมย์  ลิพันธ์  กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน  
  (6) นายส าราญ  สมบูรณ์  กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน  
  (7) นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร 
  (8) นายสีหโยธิน  แก่นดี  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการบริหาร 
 
  (9) นาย บุญทรง  อุปมัย  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (10) นายณรงค์   เกษกร  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
                    (11) นายโยธิน   นามฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                  (1)  นางอ าไพร   วงศ์เงินยวง   ประธานกรรมการ 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
  (2) นางไพรวรรณ   แซ่อ้ึง   กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
  (3) นางนัยนา  พวงจันทร์   กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 



  (4) นายสีหโยธิน   แก่นดี   กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
  (5) นางวรลักษณ์  กันหะบุตร   กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
  (๖)  นางสาวธารมณี   รุ่งแสง   กรรมการ 
   ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 
  (7)  นายสง่า          เกษี   กรรมการ 
   ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6  
  (8)  นางวนิดา     บุญมา   กรรมการ 
   ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4   
  (9) นางจิรฐา   ปิยะวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
    หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
  (10) นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

                        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ   ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ   การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าทราบ   เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

                          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  2563 

 
 

(นายมงคล  แซ่ซือ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถด าเนินการได ้
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
ข้อบัญญัต ิ

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

211 86,220,400 

48.34 48.34 78.43 

2 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

102 19,826,390.00 

3 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และเงิน
สะสม 

102 19,826,390.00 

4 สามารถด าเนินการได้ 80 18,576,349.05 
 

 

 

 

 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
---------------------------- 

      การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19)  ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดด าเนินการป้องกันควบคุม  แก้ไขปัญหา  
และหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยไม่จ าเป็น   
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน รางระบายน้ า ให้อยู่ในสภาพที่ได้ 
               มาตรฐาน 
           ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 



 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
     ยังไม่มีผลด าเนินการ 

 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

              ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สร้างสวัสดิการและความมั่งคงในชีวิตและรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส และแรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันชีวิต 

     . ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งด้าน สุขภาวะ (ร่างกาย จิตใจ) ให้แข็งแรง ด้านสติปัญญาให้มีความรอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ 

                 มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลหนองค้า 

        ส่งเสริมการกีฬาในต าบลเพื่อที่เยาวชนจะได้ไม่มีเวลาว่างไปยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็ก
ให้มีพัฒนาการสมวัน 

 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 .  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็น
เสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 

  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มีการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน  และรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ปัญหา และอุปสรรค 



 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  มีจ านวนมาก  ซึ่งภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไว้  ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการได้น้อย 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถน าผลการประเมินมา
สรุปผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

1. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกัน
และน าโครงการพัฒนามาด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

       3 . จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดท างบประมาณโดยล าดับความส าคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  4. โครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้
ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุง
อะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

 5. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง    แต่
ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหายาเสพติด    การสร้างอาชีพ  การ พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   

 

 

 

 

 



 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34.0 12.78 8.0 3.56 8.0 3.22 8.0 3.22 8.0 3.22 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 12.0 0.76 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 95.0 8.89 54.0 3.23 47.0 1.99 47.0 1.82 41.0 1.62 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 46.0 11.90 15.0 0.58 10.0 0.46 10.0 0.45 9.0 0.39 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19.0 1.93 5.0 0.21 4.0 0.06 4.0 0.06 4.0 0.06 

 

 



 



 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

206 36,253,940 

40.29 40.29 83.13 

2 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 83 

7,574,100.00 

3 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 83 

7,574,100.00 

4 สามารถด าเนินการ
ได้ 69 5,621,987.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้าจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  
คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

9.จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์และมีการ
กระจายให้สอดคล้องกัน  

10.ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอควรมีรายละเอียด ขั้นตอนการด า 
เนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธี
ด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล  

11.ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ 12.โครงการทุกโครงการ
ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ ด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วง
ระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

 



 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และ

งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

   
 

   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบe-plan  (www.dla.go.th) 
 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
 

http://www.dla.go.th/

