
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ 

รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองมะนาว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.หนองมะนาว ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
"ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีทันสมัย คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายเศรษฐ์กิจ
พอเพียง" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
    1.จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก พัฒนาแหล่งน้ า จัดหาแหล่งน้ า ให้มีน้ ากินน้ า ใช้และน้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  
    2. ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ  
    3. การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

        4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
        5. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      6. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  
        7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  

    ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้  10  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.  ยุุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ง. การวางแผน 

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะนาว ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการทีบั่ญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป  

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะนาว ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ
26 31,920,000.00 18 25,420,000.00 46 50,254,000.00 45 41,124,000.00 39 38,170,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 
17 10,231,000.00 17 10,031,000.00 17 10,221,000.00 17 10,221,000.00 17 10,221,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเกษตร 
7 200,000.00 7 200,000.00 7 146,000.00 7 146,000.00 7 146,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 
8 183,000.00 8 210,000.00 17 331,000.00 17 340,000.00 17 340,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
10 535,000.00 12 615,000.00 12 565,000.00 13 575,000.00 13 575,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
63 102,785,000.00 38 15,152,500.00 184 164,840,000.00 203 172,620,000.00 192 167,850,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกฬีา 

12 1,115,000.00 11 615,000.00 11 585,000.00 13 1,285,000.00 13 1,285,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
21 15,473,000.00 21 15,895,000.00 21 16,038,000.00 24 16,610,000.00 23 16,410,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นจัดระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

7 315,000.00 6 285,000.00 8 465,000.00 6 335,000.00 7 435,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
10 3,610,000.00 8 1,960,000.00 9 2,290,000.00 6 1,090,000.00 8 2,590,000.00 

รวม 
181 166,367,000.00 146 70,383,500.00 332 245,735,000.00 351 244,346,000.00 336 238,022,000.00 
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 จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะนาว ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 28,418,320 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้  

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยุทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ 2 60,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 6 4,728,120.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเกษตร 4 40,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 7 85,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 10 522,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 33 7,242,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 9 225,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 17 15,441,200.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นจัดระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 4 55,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  2 20,000.00 

รวม 94 28,418,320.00 
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ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 

     องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะนาว มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จ านวนเงนิ 25,120,040 บาท มี
การเบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงนิ 13,382,609 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี ้

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ 

ยุทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ     

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 3 2,162,194.08 3 1,930,315.44 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเกษตร     

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 1 430.00   

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 2 70,000.00 2 70,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 16 5,808,500.00 11 4,333,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 1 13,870.00 1 11,500.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 6 7,019,804.00 6 7,019,804.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นจัดระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 1 24,490.00 1 17,990.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม      

รวม 30 15,099,288.08 24 13,382,609.44 
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    รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.หนองมะนาว ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสัญญา มดัีงนี้  

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน  
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่าย
ในการบรหิารสถานศกึษา
คา่อาหารกลางวันศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

568,400.00 297,600.00 297,600.00 270,800.00 

2.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,435,440.00 684,594.08 452,715.44 750,845.92 

3.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 

สนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศกึษา (อาหารกลางวัน) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรยีนในสังกัด 
สพฐ. 

2,360,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
ชมรมผูส้งูอาย ุ

20,000.00 430.00 0.00 19,570.00 

5.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
โครงการรณรงคป้์องกันและ
ควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
โครงการอบรมฟ้ืนฟคูวามรู ้
อาสาสมัครพทิักษ์สิง่แวดลอ้ม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

7.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม บา้น
ดอนกลาง หมูท่ี ่๓ บรเิวณนา
นายคณู จันทรส์ด 

489,000.00 487,000.00 487,000.00 2,000.00 

8.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่ คสล.บา้น
หนองมว่ง หมูท่ี ่๒ จากสาม
แยกศาลากลางบา้น – คลอง
อสีานเขยีว (ระยะที ่๒) 

363,000.00 361,500.00 0.00 1,500.00 

9.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นหมัน 
หมูท่ี ่๑ สายจากบา้นนายอดุม 

ชนินอก ถงึ สระโพธิ ์

193,000.00 192,000.00 0.00 1,000.00 

10.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นโจด 

หมูท่ี ่๔ สายจากนานางเรยีน 

แกรด า – บา้นตลกุน ้าขาว หมู่
ที ่๗ (ระยะตอ่เนือ่ง) 

500,000.00 488,000.00 488,000.00 12,000.00 
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  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน  
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

11.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นหนองจกิพัฒนา หมูท่ี ่
๑๔ ตอ่จาก คสล.เดมิไปบา้น
หนองชมุแสง 

500,000.00 496,000.00 0.00 4,000.00 

12.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรัง 
บา้นหนองโสน หมูท่ี ่๑๖ สาย
จากนานายกวา่ง – คลอง
อสีานเขยีว 

195,000.00 194,000.00 194,000.00 1,000.00 

13.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลตกิส์

คอนกรตี บา้นเกา่คอ้ หมูท่ี ่๕ 
สายจากบา้นเกา่คอ้ - บา้น
หนองมว่ง 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

14.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 
บา้นหว้ยทราย หมูท่ี ่๖ สาย
จากบา้นหว้ยทรายถงึบา้นต
ลกุพลวง ต าบลโคกกระเบือ้ง 
อ าเภอบา้นเหลือ่ม 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

15.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นโจด 

หมูท่ี ่๔ สายจากนานางเรยีน 

แกรด า – บา้นตลกุน ้าขาว หมู่
ที ่๗ (ระยะตอ่เนือ่ง) 

500,000.00 488,000.00 488,000.00 12,000.00 

16.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นหมัน 

หมูท่ี ่๑ สายจากบา้นนางสม
ภาฬ แววกระโทก-บา้นนาย
โอง่ ชนินอก 

138,000.00 137,000.00 0.00 1,000.00 

17.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
บา้นหนองอา้ยจอ้น หมูท่ี ่๑๐ 
สายนานางแสงทอง - บา้น
โนนไร ่ต าบลโนนเต็ง 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

18.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
หนองชมุแสง หมูท่ี ่11 สาย

จาก คสล.เดมิ - ถนนลาดยาง
เสน้ไปบา้นโจด 

292,000.00 289,000.00 0.00 3,000.00 
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  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน  
งบตามขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

19.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยางแอสฟัลตกิส์

คอนกรตี บา้นหนองมว่ง ๒ 
หมูท่ี ่๑๒ สายกลางหมู่บา้น 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

20.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
บา้นหนิรอ่งหมูท่ี ่๑๕ สายจาก
บา้นหนิรอ่ง- สีแ่ยกไปบา้นต
ลกุน ้าขาว 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

21.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.
บา้นตลกุน ้าขาว หมูท่ี ่๗ ตอ่
จาก คสล.เดมิ – สระน ้า
สาธารณะบา้นโจด (เสน้ผา่น
ป่าชา้ ระยะตอ่เนือ่ง) 

146,000.00 145,000.00 145,000.00 1,000.00 

22.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุัณฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

178,000.00 39,000.00 39,000.00 139,000.00 

23.  

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กฬีา 

โครงการสง่เสรมิและ
สนับสนุนงานประเพณีและ
อนุรักษ์ประเพณีนยิม 

25,000.00 13,870.00 11,500.00 11,130.00 

24.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการ 

90,000.00 10,604.00 10,604.00 79,396.00 

25.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการปรับปรงุการจัดท า 
Web Site 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

26.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 11,157,600.00 5,396,800.00 5,396,800.00 5,760,800.00 

27.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

เบีย้ยังชพีคนพกิาร 3,261,600.00 1,547,400.00 1,547,400.00 1,714,200.00 

28.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ี
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ 78,000.00 35,000.00 35,000.00 43,000.00 

29.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

อดุหนุนศนูยป์ฏบัิตกิารรว่มใน
การชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
อ าเภอคง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

30.  
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นจัดระเบยีบชมุชน
สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

โครงการจัดตัง้จุดตรวจบรกิาร
ประชาชน 

30,000.00 24,490.00 17,990.00 5,510.00 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา  

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ท ัง้หมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ 45 41,124,000.00 2 60,000.00     

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 17 10,221,000.00 6 4,728,120.00 3 2,162,194.08 3 1,930,315.44 

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเกษตร 7 146,000.00 4 40,000.00     

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคม 17 340,000.00 7 85,000.00 1 430.00   

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 13 575,000.00 10 522,000.00 2 70,000.00 2 70,000.00 

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 203 172,620,000.00 33 7,242,000.00 16 5,808,500.00 11 4,333,000.00 

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 13 1,285,000.00 9 225,000.00 1 13,870.00 1 11,500.00 

8.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 24 16,610,000.00 17 15,441,200.00 6 7,019,804.00 6 7,019,804.00 

9.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นจัดระเบยีบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 6 335,000.00 4 55,000.00 1 24,490.00 1 17,990.00 

10.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  6 1,090,000.00 2 20,000.00     

รวม 351 244,346,000.00 94 28,418,320.00 30 15,099,288.08 24 13,382,609.44 
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ช. ผลการด าเนนิงาน 

     อบต.หนองมะนาว ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ที ่โดยไดร้ับความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการ

ตา่งๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญดังนี้ 
อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ  

 

 
 

0

50

100

150

200

250

แผนภมูแิสดงผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดอืน

โครงการทัง้หมด อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย
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ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายอัครพงษ์ นพคณุสวุรรณ์ ประธานกรรมการ 044456547 - - 

นายสง่ ตาไธสง กรรมการ 044456547 - - 

นายเลยีง ยอดรัก กรรมการ 044456547 - - 

นายจรญู  พันธส์วัสดิ ์ กรรมการ 044456547   

นายเสกสรร  โลหากาศ กรรมการ 044456547   

นายสมุาล ี พฒุหลา่ กรรมการ 044456547   

นายไกรจักร  ศรศัีกดิน์อก กรรมการ 044456547   

นายวฒุ ิ ธรรมดลิกวัฒน์ กรรมการ 044456547   

นายผจญ  ขนุกิากรณ์ กรรมการ 044456547   

นางสาวเพลนิพศิ  พรมมานอก กรรมการ 044456547   

นายเดชา  ประจันทะศร ี กรรมการ 044456547   

นายแจ่ม  สงิหก์ันต ์ กรรมการ 044456547   

นายจวง  มะนาวนอก กรรมการ 044456547   

นายนอ้ย  ชนินอก กรรมการ 044456547   

นายหัน  ชนินอก กรรมการ 044456547   

นางจันทรเ์พ็ญ  รักษ์สจุรติ กรรมการและเลขนุการ 044456547   
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   2. คณะกรรมการ ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นายจ านง เบีย้กลาง ประธานกรรมการ 044456547 - - 

นางจันทรเ์พ็ญ  รักษ์สจุรติ กรรมการ 044456547   

นายผสุด ี พลค ามาก กรรมการ 044456547   

นางณัฐวรรณ  หนูตอ กรรมการ 044456547   

นายนยิม  ชยัชนะแสง กรรมการ 044456547   

นายชลธศิ  คงฤทธ ์ กรรมการ 044456547   

นายสมบัต ิ บตุรใหญ่ กรรมการ 044456547   

นายพงศภัค  ไสวงาม กรรมการ 044456547   

นายประไพ  ศริบิญุคณุ กรรมการ 044456547   

นายบญุจันทร ์ ไกรนอก กรรมการ 044456547   

นายศักดิด์า  ศรศัีกดิน์อก กรรมการและเลขนุการ 044456547   

 

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรม์อืถอื email 

นางจันทรเ์พ็ญ  รักษ์สจุรติ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.
หนองมะนาว 

044456547 - - 

นายบญุจันทร ์ ไกรนอก หัวหนา้ส านักปลัด 044456547   

นางพชิญาภา  จันทราไพสนธ ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง 044456547 - - 

นายอานนท ์ อนิทมาตร ผูอ้ านวยการกองสวัสดกิารสังคม 044456547 - - 

นายชรัน  จันภริมย ์ กรรมการ 0444564547   

นายชชัวาลย ์ อภนัินทภักดิ ์ กรรมการ 044456547   

นายถวลิ  โลหากาศ กรรมการ 044456547   
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ทัง้นี ้หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสัยหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.หนองมะนาวทราบ เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผน

พัฒนาและปรับปรงุการด าเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป 
 

                                     จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 

                                                               

ประกาศ ณ วันที ่29 เมษายน 2564 

 

 

 

 

     นายกอบต.หนองมะนาว 

 
 

ขอ้มลู ณ 29/04/2564 

 
 


