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บทนำ 

   
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีกำหนด
ไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ , การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา , การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการ 
เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
  ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบติัหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงาน
ที่กำหนดไว้หรือไม่ นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด  
  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 
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ประกาศ อบต.สะเดา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
             ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อบต.สะเดา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการ อบต.สะเดา ดังน้ี  
  
ข. พันธกิจ ของอบต.สะเดา  
    1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
    3. ส่งเสริมการศึกษาและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  
    4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
    5. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
    6. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข็มแข็งของชุมชน  
    7. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
    8. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สวยงาม  
    9. พัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารสว่นตำบล  
    10. ส่งเสริมความสามัคคีในตำบล  
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สะเดาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
    ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณี  
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  

ง.การวางแผน 
           อบต.สะเดา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อไป  
         อบต.สะเดา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ดา้น
บ้านเมืองน่าอยู่ 

128 31,799,900.00 128 31,699,900.00 128 31,699,900.00 132 33,399,900.00 132 33,399,900.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

69 10,692,169.00 69 10,557,169.00 69 10,557,169.00 70 10,962,169.00 70 10,962,169.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

7 700,000.00 7 700,000.00 7 700,000.00 7 700,000.00 7 700,000.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

62 10,786,670.00 62 10,786,670.00 62 10,786,670.00 66 12,117,550.00 66 12,117,550.00 



3 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจัดการ  

30 15,585,000.00 30 15,585,000.00 30 15,585,000.00 31 18,165,000.00 31 18,165,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

9 1,150,000.00 9 1,150,000.00 9 1,150,000.00 10 1,200,000.00 10 1,200,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 2 2,020,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
ส่งเสริมการเกษตร  

47 8,495,000.00 47 8,495,000.00 47 8,495,000.00 46 8,485,000.00 47 10,295,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
พัฒนาศักยภาพของ
คนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

4 180,000.00 4 180,000.00 4 180,000.00 4 180,000.00 4 180,000.00 

รวม 357 79,408,739.00 357 79,173,739.00 357 79,173,739.00 367 85,229,619.00 369 89,039,619.00 
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   จ. การจัดทำงบประมาณ 
             ผู้บริหารอบต.สะเดา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 
โครงการ งบประมาณ 17,003,782 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 19 5,926,700.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 22 1,609,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  16 6,122,082.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  6 3,165,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  2 80,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  - - 

รวม 67 17,003,782.00 
 

   
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สะเดา มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ม.1 

321,500.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีทางคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนนคสล.ภายใน ม.
1 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม.2 

321,500.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 2 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม.3 

321,500.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 3 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม.4 

291,500.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 4 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม7 

305,200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 7 
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6.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม8 

301,900.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 8 

7.  ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม9 

321,500.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 9 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม11 

332,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 10 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม12 

386,700.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 12 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม13 

347,600.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 13 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม15 

326,500.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 15 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ม16 

321,500.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 16 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลงหินคลุก ม.6 

458,200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน ลงหินคลุก
ภายในหมู่ 6 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลงหินคลุก ม.
14 

231,100.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนได้มีถนนคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน ลงหินคลุก
ภายในหมู่ 14 

15.  ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ปรับปรุง
ประปา ม.5 

329,900.00 สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ำไว้ อุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงประปา 
ภายใน ม.5 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ปรับปรุง
ประปา ม.10 

420,900.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ำไว้ อุปโภค-
บริโภค 

ปรับปรุงประปา 
ภายใน ม.10 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ม.
17 

404,700.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขงั 
รางระบายน้ำภายใน
หมู่ 17 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
หินคลุกภายใน
หมู่บ้าน (สาย
บ้านนายพึง 

104,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนนลงหินคลุก
ภายในหมู่ 14 
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ปรีชากูล) บ้าน
หนองมะค่า 
หมู่ 14 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (ซอย
คุ้มบ้านทุ่ง) 
บ้านมะขาม
โพรง หมู่ 4 

79,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ภายใน
หมู่ 4 

20.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กรสตรี
ระดับหมู่บ้าน 

50,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรมสตรีภายใน
ตำบล 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
ตำบล 

100,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและสร้างความ
สามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬา 
ภายในตำบล 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับอำเภอ
,จังหวัด 

20,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดและ
สร้างความสามัคค ี

เยาวชนทั้ง 17 
หมู่บ้าน 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

32,500.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดจำนวนผู้ประสพอุบัติเหตุ
ทางถนน 

หมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดการ
ฝึกอบรม/
ทบทวน อป
พร. 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมาชิก อปพร.มีความพร้อม 
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  

สมาชิก อปพร.
ทั้งหมด 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรม
เก่ียวกับวินัย
จราจร 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรูุ้ทางด้าน
การจราจร 

ประชาชนเยาวชนใน
ตำบล 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
จุดบริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 2 
คร้ัง 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
เสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
สิทธิผู้สุงอายุ 

80,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ผู้สุงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง 

ฝึกอบรม 1 
โครงการ 
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คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์  

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

รณรงค์แก้ไข
ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

200,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

ป้องกันและลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ประชาชน 17 
หมู่บ้าน 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ฯ 

108,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขภายในตำบล 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ
เงินอุดหนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

150,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนภายใน
ตำบล 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อ
เคร่ืองพ่น
หมอกควัน 

59,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

จัดหาเคร่ืองพ่น
หมอกควัน 1 เคร่ือง  

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุนเหล่า
กาชาด จ.
บุรีรัมย์ 

10,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อสนับสนุนการทำงานของ
เหล่ากาชาด 

อุดหนุนเหล่ากาชาด 
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 
คร้ัง 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุนกิ่ง
กาชาด อ.
นางรอง 

15,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อสนับสนุนการทำงานของ
เหล่ากาชาด 

อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.
นางรอง 1 คร้ัง 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
โครงการตาม
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข 
อุดหนุน
หมู่บ้าน 

340,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตอบสนองการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการตาม
พระราชดำริ 

อุดหนุนหมู่บ้าน 17 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุนการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

20,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่ออุดหนุนการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุน อำเภอ
นางรอง 1 คร้ัง 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 1 คร้ัง 
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ช่วยเหลือ
ประชาชน 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ผูกผ้าประดับ
ในงานพิธีต่างๆ 

50,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
การผูกผ้าประดับในงานพิธีต่างๆ 

ฝึกอบรม 1 
โครงการ 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
สานหมวกจาก
กก 

50,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนสานหมวกจาก
กก และสร้างอาชีพเสริม 

ฝึกอบรม 1 
โครงการ 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรม
ยกระดับการ
สานตระกร้า
พลาสติกด้วย
งานเดคูพาจ  

50,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
สานตระกร้าพลาสติก และสร้าง
เสริมอาชีพ 

ฝึกอบรม 1 
โครงการ 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด  

40,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด และ
ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ฝึกอบรม 1 
โครงการ 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
อุดหนุนกลุ่ม
สตรีตำบล
สะเดา 

30,000.00 สำนัก/กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุ่มสตรีตำบลสะเดา 

สนับสนุน
งบประมาณ 1 คร้ัง 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลสะเดา 

200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การ
เตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้
และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัย ผู้เขา้รับ
การอบรมสามารถช่วยเหลือการ
ปฎิบัติงาน ของ เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยภายใต้กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.สะเดา 

43.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 
(สพฐ.) 

2,700,000.0
0 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเด็กมีสุขภาพและโภชนาการ
ที่ดี 

โรงเรียนในเขต
บริการ 



9 
 

44.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุน
อาหารเสริม
(นม)  

1,647,932.0
0 

สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเด็กมีสุขภาพและโภชนาการ
ที่ดี 

โรงเรียนในเขต
บริการ 

45.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ศพด. 

906,500.00 สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเด็กมีสุขภาพและโภชนาการ
ที่ดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุนค่า
วัสดุการศึกษา 
ของ ศพด. 
จำนวน 4 ศูนย์ 

314,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขต
บริการ 

47.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน ศพด. 

40,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 แห่ง 

48.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
ฝึกอบรม
ปฏิบัติ
จริยธรรมด้าน
การเรียนรู้ 

50,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของประชาชน  

ฝึกอบรม 1 คร้ัง 

49.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ศพด. 

58,050.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาความรูุ้ของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 แห่ง 

50.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

ส่งเสริมการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์/วัน
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00 สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวัน
สำคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ 1 
กิจกรรม 

51.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

การจัดงานใน
วันสำคัญทาง
ศาสนา 

40,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สำคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 1 กิจกรรม 

52.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

ส่งเสริมการจัด
งานวันเด็ก
แแหง่ชาติ 

30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก 1 
กิจกรรม 

53.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุนงาน
ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณี 
สนับสนุน
งบประมาณ 1 คร้ัง 
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54.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน ศพด. 

27,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 แห่ง 

55.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

สนับสนุนค่า
หนังสือสือ
เรียน ของ 
ศพด. จำนวน 
4 ศูนย ์

27,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ของเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 4 แห่ง 

56.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
โครงการ
ป้องกันโรค
ระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้ปกครองมีความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิด
ขึ้นกับเด็ก 

อบรม 1 คร้ัง 

57.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปัญญาพัฒน์ 

105,300.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เด็กมีความปลอดภัยเวลาทำ
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 แห่ง 

58.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมหลังคา
สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสะเดา 

105,300.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เวลาทำกิจกรรมเด็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 แห่ง 

59.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการ อบต. 

1,500,000.0
0 

สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต. 
ก่อสร้างอาคารที่ทำ
การ 1 คร้ัง 

60.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการศึกษา
ดูงานของ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

140,500.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิก อบต.ศึกษา
ดูงาน 1 คร้ัง 

61.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการจัดซื้อ
รถขนขยะ 

950,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการ 

รถขยะ 1 คัน 



11 
 

62.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการ
เลือกต้ังนายก 
อบต.และ ส.
อบต. 

500,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการเลือกต้ัง
นายก และส.อบต. 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

สนับสนุนงาน
ราชพิธี อ.
นางรอง 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการจัดงานพระราชพิธีและ
งานของรัฐ 

สนับสนุน
งบประมาณ 1 คร้ัง 

64.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร/
สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรม
ราชินี ใน
รัชกาลที่ 10 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และพระบรม
ราชินี 

จัดกิจกรรม 2 
โครงการ 

65.  

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

จัดปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 

50,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติ 
ปลูกป่าบริเวณในที่
สาธารณะ 

66.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร  

โครงการร่วมใจ
บูรณาการ
กำจัด
ผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่ง
น้ำสาธารณะ 

0.00 กองส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ 
กำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำ 

67.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร  

โครงการ
ประเภทค่า
วัสดุการเกษตร 

80,000.00 กองส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
การเกษตร 

ปลูกป่าบริเวณที่
สาธารณะ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
              อบต.สะเดา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 44 โครงการ จำนวนเงิน 15,263,282 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 11,991,074 
ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 การก่อหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 19  5,872,800.00 19 5,872,800.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

11 
 

783,972.00 11 783,972.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

     

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

10 
 

5,253,270.08 10 5,253,270.08 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  3  2,470,000.00 1 25,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 
 
   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว  

     

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  1  56,032.07 1 56,032.07 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน  

     

รวม 44  14,436,074.15 42 11,991,074.15 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สะเดา ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน (สาย
รอบหมู่บ้านทิศ
ตะวันตกตอนที่ 2 ช่วง
เสาโทรศัพท์) บ้าน
หนองพลวง หมู่ที่ 1 

321,500.00 320,000.00 320,000.00 1,500.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(ซอย
บ้านนางจันทร์ มิ่ง
ขวัญ) บ้านหนองแช่ไม้ 
หมู่ที่ 2 

321,500.00 320,000.00 320,000.00 1,500.00 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(ซอย
บ้านนางจันทร์ มิ่ง
ขวัญ) บ้านหนองแช่ไม้ 
หมู่ที่ 2 

321,500.00 320,000.00 320,000.00 1,500.00 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สายฝั่ง
คลองลำนางรองตอนที่ 
2) บ้านมะขามโพรง 
หมู่ที 4 

291,500.00 290,000.00 290,000.00 1,500.00 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
ศาลากลางบ้านตอนที่ 
4) บ้านดอนหวาย หมู่
ที่ 7 

305,200.00 304,200.00 304,200.00 1,000.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
ประปาหมู่บ้าน - ทาง
หลวง 348 ตอนที่ 1)
บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 

301,900.00 300,900.00 300,900.00 1,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย

321,500.00 320,000.00 320,000.00 1,500.00 
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บ้านเขียงหมูนางรอง
ตอนที่ 1) บ้านหนอง
กก หมู่ที่ 9 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สายคุ้ม
โคกมะขามตอนที่ 1) 
บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 
11 

332,000.00 331,000.00 331,000.00 1,000.00 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
ศาลปู่เจ้าบ้าน ตอนที่ 
1) บ้านโคกมะค่า
โหรน หมู่ที่ 12 

386,700.00 385,500.00 385,500.00 1,200.00 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
บ้านนายบัญญัติ ผิว
ผ่อง) บ้านหนองเสม็ด 
หมู่ที่ 13 

347,600.00 346,500.00 346,500.00 1,100.00 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
รอบสระน้ำตอนที่ 3 
ช่วงบ้านนายถวิล) 
บ้านลุงตะไก้ หมู่ที่ 15 

326,500.00 325,000.00 325,000.00 1,500.00 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน(สาย
ด้านทิศตะวันออกวัด
สายน้ำไหล ) บ้าน
สะบ้า หมู่ที่ 16 

321,500.00 320,500.00 320,500.00 1,000.00 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน(สาย
เรียบคลองลำบุกล้วย) 
บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 

458,200.00 449,500.00 449,500.00 8,700.00 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน(สายคุ้ม
บ้านโคก)บ้านหนอง
มะค่า หมู่ที่ 14 

231,100.00 214,000.00 214,000.00 17,100.00 
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15.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ปรับปรุงขยายเขต
ระบบจ่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน(ช่วงคุ้มหัว
นอนวัด) บ้านเขว้า หมู่
ที 5 

329,900.00 328,500.00 328,500.00 1,400.00 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ปรับปรุงขยายเขต
ระบบจ่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน(ช่วงคุ้มหนอง
ปรือ) บ้านสองพ่ีน้อง 
หมู่ที่10 

420,900.00 419,700.00 419,700.00 1,200.00 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาเหล็กปิด
รางฯ(สายกลางบ้าน
ด้านทิศเหนือตอนที่ 2 
)บ้านจอมปราสาท หมู่
ที่ 17 

404,700.00 403,500.00 403,500.00 1,200.00 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน(สาย
บ้านนายพึง ปรีชากูล)
บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 
14 

104,000.00 96,000.00 96,000.00 8,000.00 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
คสล.ภายในหมู่บ้าน
(ซอยคุ้มบ้านทุ่ง) บ้าน
มะขามโพรง หมู่ที 4 

79,000.00 78,000.00 78,000.00 1,000.00 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

32,500.00 26,862.00 26,862.00 5,638.00 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

40,000.00 31,436.00 31,436.00 8,564.00 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจำปี 
2564 

200,000.00 185,000.00 185,000.00 15,000.00 
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23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

108,000.00 107,860.00 107,860.00 140.00 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

- เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ประจำตำบลสะเดา 
ประจำปี 2564 

150,000.00 130,392.00 130,392.00 19,608.00 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

-เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อำเภอนางรอง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนการดำเนินงาน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนการดำเนิน
โครงการของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

200,000.00 183,422.00 183,422.00 16,578.00 

31.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงาน

2,700,000.0 2,566,860.0 2,566,860.0 133,140.0 
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คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง 

32.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,647,932.00 1,475,000.08 1,475,000.08 172,931.92 

33.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าจ้างเหมาอาหาร
กลางวัน 

906,500.00 625,180.00 625,180.00 
281,320.0

0 

34.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
วัสดุการศึกษา 

314,500.00 275,400.00 275,400.00 39,100.00 

35.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

40,500.00 27,300.00 27,300.00 13,200.00 

36.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

58,050.00 39,130.00 39,130.00 18,920.00 

37.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน 

27,000.00 18,200.00 18,200.00 8,800.00 

38.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน 

27,000.00 18,200.00 18,200.00 8,800.00 

39.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

โครงการปรับปรงุ
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปัญญา
พัฒน์ 

105,300.00 104,000.00 104,000.00 1,300.00 

40.  
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

ปรับปรุง ต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น

105,300.00 104,000.00 104,000.00 1,300.00 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสะเดา 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลสะเดา 

1,500,000.0 1,495,000.0 0.00 5,000.00 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

รถบรรทุกขยะ 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
นางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร  

วัสดุการเกษตร 80,000.00 56,032.07 56,032.07 23,967.93 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.สะเดา นางรอง จ.บุรีรัมย์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่ 

132 33,399,900 19 5,926,700 19 5,872,800. 19 5,872,800 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

70 10,962,169. 22 1,609,500 11 783,972. 11 783,972 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

7 700,000.00 1 50,000.00     

4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

66 12,117,550.00 16 6,122,082.00 10 5,253,270.08 10 5,253,270.08 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ  

31 18,165,000.00 6 3,165,500.00 3 2,470,000.00 1 25,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

10 1,200,000.00 1 50,000.00     

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  

1 20,000.00 - -     

8.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร  

46 8,485,000.00 2 80,000.00 1 56,032.07 1 56,032.07 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของคน
และความเข้มแขง็ของ
ชุมชน  

4 180,000.00 - -     

รวม 367 85,229,619.00 67 17,003,782.00 44 14,436,074.15 42 11,991,074.15 
 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.สะเดา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังน้ี 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
1.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน  
2.  จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  มีจำนวนมาก  ซึ่งไม่สามารถ      

               ดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
3.  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
4. มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณในบางยุทธศาสตร์ 

    5.  ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ 
 6. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการท่ีเสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ ต้องการ
ให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน  แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถท่ีจะ ดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 

7. เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
 -      เห็นควรให้ยกฐานะเป็นเทศบาล เพื่อจะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อ
การนำมาพัฒนาแผนงาน/โครงการ ท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมในการจูงใจ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมให้มากขึ้น 
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีเข้าใจว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องพฒันาทุก ๆ ด้านไม่ใช้

เน้นด้านใดด้านหนึ่ง 
 
 
  

 

 


