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ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออได้จดัท า  “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ”  ขึ้น  เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  และยงัเป็นตวับ่งช้ีว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร  เพื่อน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุง  แกไ้ข  ขยายขอบเขต  หรือแมแ้ต่ยติุการด าเนินงาน 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ  ไดจ้ดัท าขอ้มูลการด าเนินงานในยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ แลว้
จดัท าเป็นรายงานประจ าปี  2561 ฉบบัน้ี  ยงัเป็นการแสดงความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสายออ  โดยมีตวัช้ีวดัและการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานกบัการใชจ่้ายงบประมาณ  ซ่ึงหวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่ขอ้มูลของรายงานประจ าปีน้ีจะเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและผูท้ี่สนใจ 
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บทน า 
  นับตั้ งแต่ต  าบลสายออได้จัดตั้ งขึ้ นเป็นต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัที่                     
28 สิ งหาคม  2536 มี ผลบังคับ ใช้ตั้ งแ ต่ว ันที่   15 กัน ยายน   2536  องค์ก ารบ ริหารส่ วนต าบลสายออ                        
ตั้งอยูริ่มถนน   สุรนารายณ์ เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต  าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา    โดยตั้งอยู่
ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา   มีระยะห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  39  กิโลเมตร  ใช้
เสน้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  สายนครราชสีมา – ชยัภูมิเป็นทางสญัจรไปมาเป็นหลกั และมีระยะห่างจาก
ตวัอ าเภอโนนไทย  ประมาณ  9  กิโลเมตร   

โดยมีภารกิจหลกัในการพฒันาต าบลสายออ  คือ  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  การพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม   การพฒันาส่งเสริมสุขภาพและการสา
ธารสุข  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมและป้องกนัยา
เสพติด  และมีภารกิจรอง  คือ การฟ้ืนฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน  การส่งเสริมการเกษตร การ
พฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร  การพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  การพฒันาและ
สงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผูด้อ้ยโอกาส   เพือ่ใหต้  าบลสายออมีความเขม้แขง็ และมีความเจริญรุ่งเรือง 

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น   องคก์าร
บริหารส่วนต าบลสายออยงัคงมีทรัพยากรจ ากดั  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวสัดุอุปกรณ์  ดังนั้น 
เพือ่ให้การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถ่ินของตน “แผนพฒันาทอ้งถ่ิน”  ซ่ึงในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็น 
“แผนยทุธศาสตร์”  อนัเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัประการหน่ึงที่จะท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย
ที่วางไว ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสามารถบ่งช้ี
ความส าเร็จของแผนไดด้ว้ย 

ดว้ยเหตุที่การวางแผนมีความส าคญั  5   ประการ คือ 
1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหายุง่ยากซบัซอ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. ท าใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ร 
3. ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ ้ าซอ้น 
5. ท าใหเ้กิดความแจ่มชดัในการด าเนินงาน 

  ดงันั้น  การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี คือ  ท  าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายเป็น
การประหยดัลดความไม่แน่นอนใชเ้ป็นเกณฑใ์นการควบคุม   ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์

 
  



พฒันาแรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขนั  และท าให้เกิดการประสานงานที่ ดี  เฉพาะฉะนั้ น  การวางแผนจึงเป็น                       
“การพจิารณา  และก าหนดแนวทางปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยง
ระหวา่งปัจจุบนั  และอนาคต (Where  we are to Where we want to)  เป็นการคาดการณ์ส่ิงที่ยงัไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้น 
การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พจิารณา  ก าหนดแนวทางปฏิบติังาน  มีรากฐานการตดัสินใจตาม
วตัถุประสงค ์ ความรู้และการคาดคะเนอยา่งใช้ดุลพินิจ  ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ  ความพยายามที่
เป็นระบบ  เพือ่ตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุผลที่ปรารถนา” 

  จากที่กล่าวมาขา้งตน้  แมว้่าองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ  จะมีแผนพฒันาที่ดีเท่าไรก็ตาม  
แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได ้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินได ้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตวับ่งช้ีว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร  
เพือ่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุง  แกไ้ข  ขยายขอบเขต  หรือแมแ้ต่ยติุการด าเนินงาน 

ความส าคญัของการติดตามและประเมินผลแผน 

 “การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา  เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบั  เก่ียวกับ
การด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก  าลงัเผชิญอยู ่และประสิทธิภาพของวธีิการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแลว้  ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใชจ่้ายโครงการสูงเกินกวา่ที่ก  าหนด
ไว ้

 “การประเมินผล”  เป็นส่ิงหน่ึงที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกบัการติดตาม  เพราะผลที่ไดรั้บ
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซ่ึงขึ้ นอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงที่จะบ่งช้ีวา่แผนงานที่ก  าหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติั
หรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตวัช้ีวดัว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้ นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก  าหนดไวห้รือไม่  อีกทั้ งการติดตามและประเมินผลยงัเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
สอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากรเพยีงใด  ซ่ึงผลที่ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลถือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัที่สามารถ
น าไปในการปรับปรุงและการตดัสินใจต่อไป 

      

 

 

 

 



 

         ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

*  วสัิยทศัน์ * 

      “น ้ำไหลไฟสว่ำง  คมนำคมสะดวก  รักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

        ปฏิรูปกำรศกึษำ  เพ่ิมพูนรำยได้  บรรเทำทุกข์บ้ำรุงสุข 

          สุขภำพดีถ้วนหน้ำ  สำยออพัฒนำก้ำวไกล” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
    แผนงานการเกษตร     

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
   แผนงานการเกษตร 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

 

 



นโยบายการพฒันาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
1.ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  การคมนาคม 
1.2  รางระบายน ้ าสาธารณะ 
1.3  การจดัการดา้นผงัเมือง 

2. ปัญหาดา้นแหล่งน ้ า 
2.1  แหล่งน ้ าอุปโภคบริโภค 
2.2  แหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร 
2.3  แหล่งน ้ าต้ืนเขิน 
2.4  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชน้ ้ า      
      อยา่งประหยดั 

3. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
              3.1 ราษฎรมีรายไดน้อ้ย 
              3.2  การวา่งงาน 
              3.3  การรวมกลุ่มอาชีพ 
              3.4  การประกอบอาชีพเกษตร 
4.  ปัญหาดา้นสาธารณสุข 
              4.1  สุขภาพอนามยัไม่ดี 
              4.2  สุขลกัษณะภายในครัวเรือน 
              4.3  ปัญหาโรคติดต่อที่เกิดจากสตัว ์

 
              4.4  การโภชนาการที่ไม่ดี 
5. ปัญหาดา้นสงัคม 
              5.1 ชุมชนไม่เขม้แขง็ 
              5.2  การด่ืมสุรา 
              5.3  การนนัทนาการและการกีฬา 
              5.4 การจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์  
เด็ก  คนชราและคนพกิาร 

5.5 ขาดขอ้มูลข่าวสาร 
 

 
1.1 การคมนาคมยงัไม่สะดวกเท่าที่ควร     
1.2 รางระบายน ้ าไม่เพยีงพอ 
1.3 ขาดการวางผงัเมืองที่เหมาะสม 
 
2.1  ถงัเก็บน ้ าประปาช ารุดทรุดโทรม 
2.2  ไม่มีพื้นที่ที่เพยีงพอส าหรับขดุสระน ้ าเพิม่เติม 
2.3  สระน ้ าต้ืนเขินเกินไปท าใหเ้ก็บน ้ าไดน้อ้ย 
2.4  เม่ือน ้ าในแหล่งน ้ าเหลือนอ้ย น ้ าจะเคม็  
2.5 ประชาชนขาดความเขา้ใจในการใชน้ ้ าอยา่งประหยดั 
 
3.1  เกิดภาวะฝนแลง้ท าการเกษตรไม่ไดผ้ลท าใหข้าดทุน 
3.2  ราษฎรวา่งงานเป็นจ านวนมาก 
3.3  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่เขม้แขง็ 
3.4 ขาดความรู้ในการใชส้ารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตร 
 
4.1  ประชาชนตอ้งการอาหารที่มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 
4.2  ขาดการเอาใจใส่ในสุขลกัษณะและสภาพแวดลอ้มที่ดี 
4.3 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัโรคติดต่อจากสัตวม์า

สู่คน 
4.4  เคยชินกบัการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 
5.1 ขาดการรวมกลุ่มที่ย ัง่ยนื 
5.2 ประชาชนมีความเครียดในสงัคม 
5.3 ราษฎรตอ้งการไดรั้บการส่งเสริมการกีฬาเพิม่ขึ้น 
5.4 เด็ก คนชราและคนพกิาร ตอ้งการความช่วยเหลือเพิม่ขึ้น 
 
5.5 ขาดการประชาสมัพนัธด์า้นขอ้มูลข่าวสารที่ทัว่ถึง 
 

 

        
 



 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
6. ปัญหาดา้นการเมืองการบริหาร 

6.1   การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   
   6.2  การบริหารบุคลากรขององคก์ร 
 
   6.3  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นส านกังาน 
   6.4  การจดัเก็บรายได ้

7. ปัญหาดา้นการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม 
    7.1 กิ จก รรมท างก าร ศึก ษ า   ศ าสน า            

และวฒันธรรม 
    7.2 งานประเพณี และวฒันธรรม 

           7.3 ผู ้มีหน้าที่ เผยแผ่ศาสนาบางแห่งมิได ้    
ปฏิบตัิตนตามพระธรรมวนิยั 

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           8.1 ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
           8.2 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
                ส่ิงแวดลอ้ม 
9. ปัญหาดา้นความปลอดภยั  

9.1 การป้องกนัอาชญากรรม 
          9.2 การขบัขี่ยานพาหนะ  

 
6.1 ประชาชนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจในการปกครองตาม 
      ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง   
6.2 ขาดการใหค้วามรู้กบัสมาชิกและพนกังานส่วนต าบล 
      อยา่งเพยีงพอ 
6.3  วสัดุ ครุภณัฑใ์นส านกังานไม่เพยีงพอ 
6.4  ขาดระบบแผนที่ภาษีที่ไดม้าตรฐาน 
 
7.1 ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมทางการศึกษา  ศาสนา  และ     
      วฒันธรรมนอ้ย 
7.2 ขาดการส่งเสริมงานประเพณี และวฒันธรรม  
7.3 ขาดบุคลากรในการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน  

       
 

8.1 ประชาชนขาดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
8.2 การปลูกพชืทดแทน 
 
 
9.1 เจา้หนา้ที่ต  ารวจดูแลยงัไม่ทัว่ถึง และผูน้ ายงัขาดความ 
      เขา้ใจในการป้องกนัอาชญากรรม 
9.2  ผูข้บัขี่ยานพาหนะไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรและยงัขาด 
       ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวนิยัจราจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบก ากบัการจดัแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง  หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์แลว้  

ประเด็นการประเมนิ ม ี
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓   

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓   

3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ✓   

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓   

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✓   

6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคม ทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง 
     แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 

✓  

 

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล ✓   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✓   

9. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พฒันาทอ้งถ่ิน 

 

✓  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของทอ้งถ่ิน 

 

✓  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 

✓  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื ✓   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน ✓   

14. มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ✓   

15. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ✓   

16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา ✓   

17. มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที ่ 2  แบบการติดตามผลการด าเนินงาน  

ค าช้ีแจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  
เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธนัวาคม  หรือไตรมาสที่ 1  

  ปัญหา และอปุสรรคในการปฏบิัติงาน 

  ผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีผ่านมาภายใตแ้ผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ พ.ศ. 2558 
ในการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเน่ืองมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพฒันาต าบลประจ าปีมาก และมีรายไดท้ั้งที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง ส่วนราชการอ่ืน
จัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท  าให้
ประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน แต่ส่วนหน่ึงก็สามารถแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนใหป้ระชาชนไดพ้อสมควร คิดเป็นร้อยละ 75 ของโครงการที่อยูใ่นแผนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ อบต.สายออ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน    ในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย     กว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สายออ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.สายออ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สายออ  
    "น้ าไหลไฟสว่าง คมนาคมสะดวก รักษ์วัฒนธรรมประเพณี ปฏิรูปการศึกษา เพิ่มพูนรายได้ บรรเทาทุกข์บ ารุงสุข สุขภาพดี
ถ้วนหน้า สายออพัฒนาก้าวไกล " 
ข. พันธกิจ ของอบต.สายออ  
    (1) จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
    (2) จัดให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือน  
    (3) จัดให้มีถนนสาธารณะทุกสายสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น  
    (4) จัดให้มีงานท าตลอดปี  
    (5) จัดให้มีการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม  
    (6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
     



 
 
 
  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สายออได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
ง. การวางแผน 

    อบต.สายออ ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย
ผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 4 ปี ต่อไป  
    อบต.สายออ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

3 45,000.00 3 45,000.00 3 45,000.00 3 45,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 

4 405,000.00 4 405,000.00 4 405,000.00 4 405,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การเกษตร 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาสังคม 

10 3,788,000.00 10 3,788,000.00 10 3,788,000.00 10 3,788,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

11 460,000.00 11 460,000.00 11 460,000.00 11 460,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

55 53,598,000.00 31 18,890,000.00 30 21,780,000.00 37 24,850,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา 

16 865,000.00 15 615,000.00 15 615,000.00 15 615,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดี 

8 1,345,000.00 7 945,000.00 7 945,000.00 7 945,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
รักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

10 460,000.00 9 430,000.00 9 430,000.00 9 430,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

4 430,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 



และส่ิงแวดลอ้ม 

รวม 123 61,456,000.00 94 25,668,000.00 93 28,558,000.00 100 31,628,000.00 
 

    
 
 จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.สายออ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 4,447,250 

บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 35,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 3 339,680.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม 7 3,376,320.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 7 251,250.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 8 160,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 5 225,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - - 

รวม 35 4,447,250.00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบที ่ 3  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1   คร้ัง  หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
   
  รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.สายออ มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

1. ยทุธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

โครงการปลูกหญา้แฝก 
 

5,000.00 เพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายโครงการปลูกหญา้แฝกตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

2. ยทุธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

โครงการประชาอาสาปลูกป่า เฉลิมพระ เกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

 
10,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปลูกป่าเฉลิม

พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

3. ยทุธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการตามหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการใชเ้กษตร 
อินทรีย ์ 

 
20,000.00 - เพื่อจดัโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบตัิการตามหลกั

ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา 

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
 

121,680.00 เพื่อจดัหาอาหารเสริม (นม) 1 โรงเรียน เด็ก
นกัเรียน 55คน 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา 

จดัซ้ืออาหาร (กลางวนั)  
 

208,000.00 - เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บา้นโคกหนองไผ่เป็น
ค่าอาหาร กลางวนัส าหรับเด็กนกัเรียน  

๑ โรงเรียน จ านวน
นกัเรียน ๕๕ คน 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา 

โครงการจดังานวนัเด็ก โรงเรียนบา้นโคกหนอง
ไผ่ 

 
10,000.00 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั งานหรือหาอุปกรณ์ ส่ิง

เล่น ส าหรับเด็กนกัเรียนในพื้นท่ี  
๑ โรงเรียน จ านวน
นกัเรียน ๕๕ คน 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(ต่อเน่ือง)  
 

2,601,120.00 - เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายใุหมี้กนิ มีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ผูสู้งอาย ุ(เดิม) จ านวน 
300 ราย 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ (ต่อเน่ือง)  
 

595,200.00 - เพื่อช่วยเหลือผูพ้กิารใหมี้กนิ มีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  60 คน 

9. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  
 

60,000.00 - เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ใหมี้กนิ มีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

10 คน 

 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมบา้นคนยากจนและ 
ผูด้อ้ยโอกาสตามโครงการบา้นทอ้งถ่ินประชา
รัฐ  

 
50,000.00 - เพื่อช่วยเหลือราษฎรท่ียากไร้ ใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ

ตนเอง  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

11. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

โครงการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว (service 

plan)  

 
50,000.00 - ใหมี้ตน้แบบการดูแลผูสู้งอาย ุท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม -สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มคุณ ค่าของ
ผูสู้งอายรุะยะยาวของ อบต.สายออ  

ผูสู้งอาย ุในพื้นท่ีต าบล
สายออ ๓๐๐ คน 

12. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บา้น 
ต าบลสายออ เช่น ผลิตดอกไมจ้นัทน์, ถกัเปล
,หล่อเสา ทอผา้พื้นเมือง และอ่ืนๆ ฯลฯ  

 
0.00 - เพื่ออบรมส่งเสริมและพฒันา อาชีพของราษฎรใน

หมู่บา้น เป็นการสร้างรายไดแ้ละใชเ้วลา ว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์  

จ านวน ๕ หมู่บา้น หมู่ 
๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ 

13. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบลสายออ  
 

20,000.00 - เพือ่สนบัสนุนส่งเสริมกลุ่ม อาชีพของราษฎรในต าบลสาย
ออ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และ การด าเนินการต่างๆ 
เกีย่วกบั อาชีพที่เป็นประโยชนส์ร้างรายได ้ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ของ
ราษฎรในต าบล สายออ 

14. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
 

50,000.00 - เพื่อราษฎรไดรั้บความรู้ รณรงค์ ป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหายาเสพติดในทอ้งถ่ิน  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

15. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
 

16,250.00 - เพื่อป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และควบคุมปริมาณสัตว์
โดย การคุมก  าเนิดสุนขัและแมว  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

16. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค ไขเ้ลือดออก  
 

10,000.00 - เพื่อป้องกนัการเกดิโรคไข ้เลือดออก  จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 



17. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

อุดหนุนกลุ่มสมาชิกอาสาสมคัร สาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.)ประจ าหมู่บา้น  

 
75,000.00 - เพื่อสนบัสนุนกลุ่มสมาชิก อาสาสมคัรสาธารณสุข

มูลฐาน (อสม.) ประจ าหมู่บา้น  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

18. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

เงินรายจ่ายตามขอ้ผูกพนั สมทบระบบ ประกนั
สุขภาพในระดบัพื้นท่ี  

 
35,000.00 - เพื่อสมทบกองทุนหลกัประกนั สุขภาพในระดบั

ทอ้งถ่ิน  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

19. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการหมู่บา้น/ต าบลสะอาด 
 

15,000.00 - เพื่อจดัท าโครงการหมู่บา้น ต าบลสะอาด จ านวน ๕ 
หมู่บา้น  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

20. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสาธารณสุข 

โครงการจดัซ้ือชุดตรวจปัสสาวะหา สารเสพติด  
 

50,000.00 - เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดในทอ้งถ่ิน  จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

21. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

จดังานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 
 

0.00 - เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน  จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

22. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

โครงการอนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรมพื้นบา้น 
 

10,000.00 - เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ทอ้งถ่ิน  60 คน 

23. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 
 

50,000.00 - เพื่อใหป้ระชาชนใชเ้วลา อยูร่่วมกนัและปลูกฝัง
จิตส านึกท่ี ดีต่อตนเองและครอบครัว ฯลฯ  

เด็กและเยาวชน จ านวน 
๕๐ คน 

24. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

โครงการจดัอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

30,000.00 - เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ท่ีดีใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน
และ ประชาชนทัว่ไป  

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ทัว่ไป คณะผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ ลูกจา้ง อบต.
สายออ 

25. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

โครงการนุ่งซ่ินวนัศุกร์ 
 

10,000.00 - เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ท่ีดีใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน
และ ประชาชนทัว่ไป  

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ทัว่ไป คณะผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ ลูกจา้ง อบต.
สายออ 

26. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

โครงการจดังานรัฐพิธี (อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอโนนไทย)  

 
20,000.00 - เพื่อใหเ้หล่าขา้ราชการและพสก นิกรไดแ้สดงออก

ถึงความจงรัก ภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์- 
เพื่อใหเ้หล่าขา้ราชการและพสก นิกรไดร้ะลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณ ขององคพ์ระมหากษตัริย ์ 

ขา้ราชการ, พ่อคา้, 
ประชาชนในพื้นท่ี 
อ าเภอโนนไทย 

27. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

การจดังานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย ์ทา้วสุร
นารีอ าเภอโนนไทย (อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ าเภอโนนไทย)  

 
10,000.00 - เพื่อใหค้นในชุมชนไดพ้ฒันาความ สามารถดา้น

ดนตรี และไม่ขอ้ง เก ีย่วกบัยาเสพติด  
เด็กและเยาวชน จ านวน 
๖๐ คน 

28. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณี และกฬีา 

จดัการแข่งขนักฬีาประจ าปี 
 

30,000.00 - เพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กฬีาและจดั การแข่งขนักฬีา
ต าบลประจ าปี - เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ 
ประชาชน  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

29. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี 

จดัประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เช่น 
แผนพฒันาส่ีปี แผนชุมชน 

 
40,000.00 - เพื่อจดัประชุมชาวบา้นและ ร่วมแสดงความคิดเห็น

เสนอ ความตอ้งการตามความเดือดร้อน ของ
ประชาชน  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

30. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี 

การศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร,สมาชิก อบต.
, ผูน้ าชุมชนของอบต.สายออ, พนกังานส่วน
ต าบล, พนกังานจา้ง ตามภารกจิ, พนกังานจา้ง
ทัว่ไป, ก  านนั, ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ  

 
100,000.00 - การพฒันาศกัยภาพบุคลากร องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและ ผูน้ าชุมชน ฯลฯ ในต าบลและ หมู่บา้น  
150 คน 

31. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี 

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

 
50,000.00 - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท า แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียน ทรัพยสิ์น  
จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

32. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี 

ค่าใชจ่้ายในการจดับริการ อบต.เคล่ือนท่ี  
 

10,000.00 - เพื่อการบริการ ช่วยเหลือ ประชาชนท่ีมารับบริการ 
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น  

ประชาชนในพื้นท่ี 
อ าเภอโนนไทย 

33. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี 

ค่าใชจ่้ายในการประเมินความพึงพอใจของ 
ประชาชน  

 
25,000.00 - เพื่อเป็นการประเมินความพึง พอใจของประชาชน

ในการให ้บริการของ อบต.  
ประชาชนในพื้นท่ี 
อ าเภอโนนไทย 



34. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

การป้องกนัอุบตัิเหตุช่วงเทศกาล 
 

30,000.00 - เพื่อใหร้าษฎรร่วมกนัป้องกนั อุบตัิเหตุบนทอ้งถนน
ท่ีอาจจะ เกดิขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ  

จ านวน 5 หมู่บา้น หมู่ 
1,2,6,7 และ 11 

35. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

30,000.00 - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือราษฎรท่ี
ประสบ สาธารณภยัต่างๆ  

จ านวน ๕ หมู่บา้น หมู่ 
๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.สายออ มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การกอ่หน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงิน 1,715,962 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 1,715,962 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 2 169,062.40 2 169,061.80 

ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม 2 1,546,900.00 2 1,546,900.00 

รวม 4 1,715,962.40 4 1,715,961.80 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.สายออ ท่ีมีการกอ่หน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา 

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
 

121,680.00 8,132.80 1/2561 11/10/2560 7 

  40,664.00 2/2561 10/11/2560 7 

  16,265.60 3/2561 06/03/2561 3 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา 

จดัซ้ืออาหาร (กลางวนั)  
 

208,000.00 104,000.00 อาหารกลางวนั 08/11/2560 1 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ(ต่อเน่ือง)  

 
2,601,120.00 210,200.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 04/10/2560 1 

  210,200.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 03/11/2560 1 

  209,600.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 01/12/2560 1 

  208,800.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 05/01/2561 1 

  208,000.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 02/02/2561 1 

  206,500.00 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 05/03/2561 1 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันา
สังคม 

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ (ต่อเน่ือง)  

 
595,200.00 46,400.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 04/10/2560 1 

  46,400.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 03/11/2560 1 

  62,400.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 01/12/2560 1 

  46,400.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 05/01/2561 1 

  45,600.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 02/02/2561 1 

  46,400.00 เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 05/03/2561 1 
 

 

 



 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.สายออ โนนไทย จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3.0 0.04 3.0 0.04 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 4.0 0.40 3.0 0.34 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตร 2.0 0.06 0.0 0.00 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคม 10.0 3.79 7.0 3.38 

5.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 11.0 0.46 7.0 0.25 

6.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 55.0 53.60 18 2.00 

7.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกฬีา 16.0 0.86 8.0 0.16 

8.ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 8.0 1.34 5.0 0.22 

9.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 10.0 0.46 2.0 0.06 

10.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4.0 0.43 0.0 0.00 

 
 

 


