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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม  ข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งทางเทศบาลต าบลหนองหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนอง
หารประกอบด้วย 
  1.  นายประยูร   กองเงิน  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประธานกรรมการฯ 
  2.  นายกฤษณะ  ปารมี    ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการฯ 
  3.  นายจันทร์แก้ว  ปัญญาเป็ง    ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการฯ 
  4.  นางวิภาวรรณ์  สุภาพพันธ์   ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 1 กรรมการฯ 
  5.  ร.ต.ต.สุจินต์  สาระมาน        ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 7 กรรมการฯ 
  6.  นางแสงทอง  ทับเลื่อน    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการฯ 
  7.  ด.ต.สมยศ    มะโนแสน        ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการฯ 
  8.  นางสาวทัศนีย์   แก้วยัง         ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการฯ 
   9.  นายสิงโต  ปารมี    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการฯ 
          10. นายสงัด  โปธา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการฯ 
          11. นายเอกลักษณ์  ตนยอม    ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ/เลขานุการฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีกา รติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
     ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองหาร 
“หนองหารต าบลแห่งความเป็นหนึ่งของสังคมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

  ข. พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร มีดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง  
       การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 
  ๒. ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร 
  ๓. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม และบริหารด้าน 
      การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี อย่างทั่วถึง 
  ๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม 
  ๖. พัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
  ๗. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองหารได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
  พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

  ๒. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   ๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๒ พัฒนาการสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
   ๒.๓ สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
   ๒.๔ พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 
   ๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ๒.๖ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร 
   ๒.๗ การพัฒนา และสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และสร้างการเรียนรู้ และ 

ประสบการณ์ร่วม 
 ๒.๘ สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด 
 ๒.๙ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓.๑ บริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน 
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 ๓.๔ การจัดการองค์ความรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 
 ๓.๕ การเชื่อมโยงวิถีชุมชนศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก่ เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป 
 ๓.๖ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาคน และสังคม 
 ๕.๑ การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง 
 ๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 
 ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
 ๕.๔ ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และเยาวชน 
๖. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
 ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖.๓ การเสริมสร้าง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๗.๑ การสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 
 ๗.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบ
ควบคุม 
 ๗.๓ จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาฯ 

1.  เพ่ือให้ต าบลหนองหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
2.  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3.  ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
5.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรม

ของอันดีของต าบล 
6.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
7. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลหนองหารได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
8. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 3 

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
 

 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    :     เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิน่ 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
   เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - 2561) เมื่อวันที่                 
30 มิถุนายน  2558  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕9) รวม 158 
โครงการ งบประมาณ จ านวน  23,560,020.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒, ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน 
    สังคม 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕. ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๖. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

32 
19 

 
28 
21 
6 
7 

41 

12,127,660.00 
652,100.00 

 
2,194,960.00 
1,680,300.00 

195,000.00 
3,200,000.00 
3,510,000.00 

รวม 158 23,560,020.00 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลหนองหาร 
โครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี 
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การจัดท างบประมาณ 
  ผู้ บ ริ ห าร เท ศ บ า ล ต าบ ล ห น อ งห าร  ได้ ป ระก าศ ใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ งบ ป ระ ม าณ   เมื่ อ วั น ที่                                    
21 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 87 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 7,814,760.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

๑. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
๒. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบยีบชุมชน 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. การพัฒนาดา้นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                          
๕. ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการท่องเที่ยว                        
๖.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

2 
13 
20 
18 
4 
5 

25 

2,081,740.00 
427,100.00 

1,908,520.00 
1,209,900.00 

80,000.00 
460,000.00 

1,647,500.00 

รวม 87 7,814,760.00 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลต าบลหนองหาร มีดังนี้ 
รวม ตั้งงบประมาณ 7 ยุทธศาสตร์ 87 โครงการ  เป็นเงนิ 7,814,760.00 บาท 

 

ล าดั
บที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 1 

168,000.00 1.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 

2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
กว้าง 4 ม.ยาว 150 
ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
600ตร.ม. 

2 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บ ารุงรักษา และปรบัปรุง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1,913,740.00 1.ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 

2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

4.เพื่อป้องกันไม่ให้
ไหล่ทางทรุดตัว 

5.เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดน้ าท่วมในพืน้ที ่
6.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 

 

กิจกรรมการ
บ ารุงรักษา และ

ปรับปรุง ทีด่ิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

    3 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศนูย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองหาร 

454,000.00 เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาการของ
ผู้เรียนให้เป็นไป

ตามพัฒนาการตาม
วัยที่เหมาะสม

รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ในด้านตา่งๆที่
เก่ียวข้อง 

1.ส า ห รั บ เ ป็ น
รายจ่ ายค่ าอาหาร
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก
หน องห ารจ าน วน 
448,000 บาท   
2. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
คนละ 2,000บาท/
ปี จ านวน 3 คน รวม
เป็นเงิน 6,000 บาท 
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4 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวัสดุ
ส านักงาน 

70,000.00 1.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

ทั้ง 4 ด้าน 
2.เพื่อให้มีวัสดุที่

เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมประจ าวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

มีวัสด ุสนง.ที่
เพียงพอในการจัด

กิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

5 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาเด็กน้อย
ประถมวัยครอบครัว

สัมพันธ ์

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลหนองหาร มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเกิด

พัฒนาการทางการ
กีฬาได้เรียนรู้นอก

สถานที ่และ
สามารถ น ากลับมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได ้

การแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กอย่างน้อย  

1 คร้ัง/ปี 

6 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการศูนย์เด็กปลอด
โรค ประจ าปี 2559 

10,000.00 เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็ก
มีความสะอาด

ปราศจากเชื้อโรคที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของเด็ก 

เด็กในศูนย์ปราศจาก
เชื้อโรคที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ
ของเด็ก 

7 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสานสัมพนัธ์ 
สายใยครอบครัว 

20,000.00 1.เพื่อเด็กได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างถูกต้อง 

2.เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างศูนย์ฯ 
ผู้ปกครอง  

ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการอบรมเลี้ยงดู
เด็กอย่างถูกต้อง 

8 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

(กิจกรรมสู่โลกกว้างเพื่อ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน) 

50,000.00 1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กในศูนย์ ฯ 
2.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ของเด็กใน

ศูนย์ ฯ 

เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯ 
ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560     หน้า 10 
   
 

9 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

10,000.00 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม และ

จริยธรรมให้แก่เด็ก
เล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองหาร 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการปลูกฝัง
ทางเจตคติที่ดีในด้าน

คุณธรรมและ
จริยธรรม  

10 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเปิดเวทีวิชาการ
ส่งเสริมประสบการณ์

เด็กปฐมวัย 

10,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะและ

ประสบการณ์ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนา ฯ ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพ 

11 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 

ในสังกัด สพฐ. 

556,000.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการบริหาร
สถานศึกษา 

ส าหรับอุดหนุนเปน็
ค่าด าเนนิโครงการ ฯ 

ดังนี้ ค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่

นักเรียนโรงเรียนบา้น
หนองหาร จ านวน 
138 คน (จ านวน 

200 วัน) 
12 ด้านการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 428,520.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้บริโภคอาหาร

เสริม(นม) 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

อาหารเสริม(นม) 

13 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อบรมการศึกษาเพื่อการ
ต่อต้านการใช้สารเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E 

ของประเทศไทย) 

10,000.00 1. เพื่อต่อต้านการ
ใช้สารเสพติดในเด็ก

นักเรียน 
 

2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
พิษภัยของยาเสพ

ติด 

การจัดกิจกรรมอบรม
การศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้สารเสพติดใน

เด็กนักเรียน 

14 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณียี่เป็ง
ร าลึก (งานลอยกระทง) 

60,000.00 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในต าบล 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จ านวน 1 

กิจกรรม 
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15 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จัดงานสืบสานประเพณี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ(ปี๋

ใหม่เมือง) 

80,000.00 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในต าบล 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น(วันผู้สูงอาย)ุ 

16 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายโุดยยึดหลัก

ศาสนา 

50,000.00 เพื่อเป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้สูงอาย ุ

ได้ร่วมการท านุ
บ ารุงศาสนา โดย
การท าบุญและ
ปฏิบัติธรรม  

กิจกรรมส่งเสรมิ
ศักยภาพผู้สูงอายโุดย

ยึดหลักศาสนา 

17 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม (เด็ก 

เยาวชน) 

10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน 

ได้รับการฝึกอบรม
ทางดา้นคุณธรรม

จริยธรรม  

เด็ก หรือ เยาวชน 
จ านวน 60 คน 

18 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นโดยยึด
หลักศาสนา (ประเพณีปี

ใหม่/ปีใหม่เมือง/
ประเพณีลอยกระทง) 

10,000.00 เพื่อเป็นการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่

สืบไป 

การจัดงานประเพณ ี
1.ประเพณีปีใหม่  2.
ประเพณีปีใหม่เมือง  
3. ประเพณีลอย

กระทง 

19 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา(วันมาฆบชูา) 

10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่

สืบไป 

การจัดกิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

20 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา (วันวสิาขบู

ชา) 

10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่

สืบไป 

การจัดกิจกรรม 
วันวิสาขบูชา 

21 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการถวายเทียน
พรรษา 

10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่

สืบไป 

การจัดกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560     หน้า 12 
   
 

22 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสานสัมพนัธ์
ชุมชนโดยใช้หลักธรรม 
(หมู่บ้านรักษาศีล 5) 

30,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
สืบสานแนว

ทางการปฏบิัติตาม
แนวทางพุทธ

ศาสนาอันส่งผลให้
ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรม
โครงการสานสัมพนัธ์

ชุมชนโดยใช้
หลักธรรม(หมู่บ้าน

รักษาศีล 5) 

23 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือนต าบลหนอง
หาร(หลักสูตรจัดตั้ง/
หลักสูตรทบทวนฯลฯ) 

45,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันฯ กับ 
อปพร.ในพื้นที ่ 

อปพร.ของเทศบาล
จ านวน 85 คน 

จ านวน 1หลักสูตร/ปี 

24 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพงานป้องกัน(วนั 

อปพร.) 

10,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันฯ และ
การมีส่วนร่วม อป

พร.ในพื้นที ่

อปพร.ของเทศบาล
จ านวน 60คน 

จ านวน 1 กิจกรรม/
ปี 

25 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้
สาธารณภัยนักเรียน ใน

โรงเรียน 

5,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัยดา้น
ต่างๆ แก่นักเรียน
ในโรงเรียนในเขต

เทศบาล  

นักเรียนผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองสา
ธารณภัย 

26 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้
สาธารณภัยแก่ประชาชน 

10,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัยดา้น

ต่างๆ แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร  

นักเรียนผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองสา
ธารณภัย 

27 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้
สาธารณภัยแก่นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองหาร 

5,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัยดา้น
ต่างๆ แก่นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล

หนองหาร 

นักเรียนผ่านการ
อบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองสา
ธารณภัย 

28 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย100 

เปอร์เซ็นต์ 

5,000.00 เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล
หนองหารสวม

หมวกนิรภัยในการ
เดินทางด้วย
จักรยานยนต ์

ประชาชนผู้สัญจรไป
มาสวมหมวกนิรภัย
ในการเดินทางด้วย

จักรยานยนต ์
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29 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ( เทศกาล
สงกรานต์ 2559) 

10,000.00 เพื่อป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ 

ในพื้นที่ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

2559 

ประชาชนในเขต
ต าบลหนองหารได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การเฝ้าระวังป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทาง

ถนนเทศกาล
สงกรานต ์2559 

30 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ( วันหยุดปีใหม่ 

2559) 

10,000.00 เพื่อป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนฯ 

ในพื้นที่ในช่วง
วันหยุดปีใหม่  

2559 

ประชาชนในเขต
ต าบลหนองหารได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การเฝ้าระวังป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชว่งวันหยุดปี

ใหม่  2559 

31 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ล าเหมืองสาธารณะ 

ป้องกันน้ าท่วม 

30,000.00 เพื่อให้การระบาย
น้ าเปน็ไปอย่าง

สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วมในพื้นที ่

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะในเขตพื้นที่

ต าบลหนองหาร  
 
 

32 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ด าเนินงานศนูย์
อาสาสมัครป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือนต าบลหนอง
หาร 

30,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่

ต าบลหนองหาร 

อปพร. ของเทศบาล 
จ านวน 60 คน 

33 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ด าเนินงานศนูย์
การแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลต าบลหนองหาร 

30,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความพร้อมและ

ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต าบล

หนองหาร 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน 

34 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมและทัศนศึกษา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 

300,000.00 ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล
ต าบลหนองหาร
ประจ าป ี2559 

คณะผู้บริหาร ,
ข้าราชการ  , 

พนักงาน , ลูกจ้าง 
และสมาชิกสภาฯ 
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35 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดงานวันเทศบาล( 24 
เมษายน 2559 ) 

10,000.00 การจัดงานเพื่อ
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล
ต าบลหนองหาร
ประจ าป ี2559 

คณะผู้บริหาร ,
ข้าราชการ พนักงาน
,ลูกจ้าง และสมาชิก

สภาฯ 

36 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ีสู่
กระบวนการเรียนรู้ที่

สร้างความสัมพันธ์ และ
จริยธรรม 

10,000.00 ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล
ต าบลหนองหาร
ประจ าป ี2559 

คณะผู้บริหาร ,
ข้าราชการ , 

พนักงาน,ลูกจ้าง และ
สมาชิกสภาฯ 

37 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างหน่วยงาน หรือ
สถาบนัท าการส ารวจ

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลการปฏิบัติ
ราชการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
จาก ทต.หนองหาร 

40,000.00 เพื่อเป็นการส ารวจ
ประสิทธิภาพ

ประสิทธผิลการ
ปฏิบัติราชการ 

การส ารวจและ
ประเมินความพงึ

พอใจจ านวน 1 คร้ัง/
ปี 

38 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ 

95,000.00 เพื่อเป็นการ
อุดหนุนการเป็นค่า

ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสัน

ทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนนิกิจกรรม

ต่าง ๆ ของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสัน

ทราย 

39 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

- โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับจงัหวัดเชียงใหม่
คร้ังที่ 40 

5,000.00 เพื่ออุดหนุนการ
เป็นค่าด าเนิน

กิจกรรมต่างๆของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงใหม่ 

40 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนเทศบาลต าบล
เมืองสันเม็งอ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

25,000.00 เพื่ออุดหนุนการ
เป็นค่าด าเนินการ

ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสัน

ทราย 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลสันนาเม็ง 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 25,000 

บาท 
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41 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลต าบล

หนองหาร  

70,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา

ท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลหนองหาร 

เพื่อให้ได้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

42 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลา และขยาย
เวลาการให้บริการ

จัดเก็บภาษี และสร้าง
ความพึงพอใจในการ

ช าระภาษ ี

10,000.00 เพื่อปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ขยายเวลาการ

ให้บริการจัดเก็บ
ภาษี และสร้าง

ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเกิด

ผลสัมฤทธิ ์ดังนี้  
1.ลดขั้นตอนในการ

ให้บริการ   
2.ขยายเวลาการ

ให้บริการ   
3.สร้างความพึงพอใจ
ในการช าระภาษีแก่

ประชาชน 
43 ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
ส่งเสริมและสรา้ง

แรงจูงใจส าหรับผูช้ าระ
ภาษีถูกต้องครบถ้วน
ภายใน ก าหนดเวลา 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจ

ส าหรับผูช้ าระภาษี
ถูกต้องครบถ้วน
ภายในเวลาที่

ก าหนด 

เพื่อส่งเสริม และ
สร้างแรงจูงใจส าหรับ

ผู้ช าระ ภาษ ี

44 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

200,000.00 เพื่อจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบล 

หนองหาร 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบล 

หนองหาร 

45 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ

ประชาชน 

10,000.00 1. เพื่อรับทราบถึง
ปัญหาความ
ต้องการของ

ประชาชนอย่าง
แท้จริง 

2. เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
มารับบริการดา้น

ต่างๆ แก่ประชาชน 
เช่น การชาระภาษี

ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต 

การจัดกิจกรรม
บริการประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองหาร ได้อย่าง

ทั่วถึง 
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46 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

เงินประโยชนต์อบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ( เงิน

รางวัลประจ าปี ) 

180,000.00 เพื่อเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนฯ 

ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง ลูกจา้ง ของ

เทศบาล 

47 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส านักปลัด 

137,900.00 เพื่อสามารถ
ให้บริการประชาชน

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการจัดซื้อ 1 
กิจกรรม 

48 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กองคลัง 
(ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 

เครื่อง) 

7,600.00 เพื่อสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์     
(ปริ้นท์เตอร ์     

จ านวน 1 เครื่อง) 

49 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กองช่าง 

65,700.00 เพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

จากเทศบาล 

การจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 

1 กิจกรรม 

50 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ฯ  

33,700.00 เพื่อสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการจัดซื้อ 1 
กิจกรรม 

51 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(งานการศึกษา)  

0.00 เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชน

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (งาน

การศึกษา) พัดลม 
จ านวน 6 เครื่อง 

52 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ติดตั้งถังเก็บน้ าส ารอง
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
(ป๊อกนอก หมู่ที่13) 

93,000.00 เพื่อแก้ปัญหา
บรรเทาภัยแล้ง 

ถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กราส ความจุ 2500 

ลิตร    3 ถัง 

53 ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  

ติดตั้งถังเก็บน้ าส ารอง 
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
(ป๊อกใน หมู่ที่ 13) 

144,100.00 เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 

ถังน้ าไฟเบอร์กราส 
ขนาดความจุ 2500 
ลิตร จ านวน 3 ถัง 

54 ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการชุมชนพอเพียง
ตามแนวหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง (โดย
การจัดอบรมและส่งเสริม

การฝึกอาชีพ ต่างๆ) 

20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมอาชีพและ
ปลูกฝังเจตคติใน
การพึ่งตนเองและ

ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
กลุ่มสตรี แม่บ้าน 

เด็ก เยาวชน ในพืน้ที่
เทศบาลต าบลหนอง

หาร 
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55 ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร(ด้าน

นาข้าว) 

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคเกษตรใน
เขตเทศบาลต าบล

หนองหาร 

เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

สามารถท า
การเกษตรได้อย่างมี

ภูมิความรู้ใน
การเกษตรสามารถ
ผลิตสนิค้าเกษตรได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

56 ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้านปศุ

สัตว ์

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรที่

ประกอบอาชีพดา้น
ปศุสัตว์ในเขต
เทศบาลต าบล

หนองหาร 

เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

สามารถท าการปศุ
สัตว์ได้อย่างมีภูมิ

ความรู้ในการเกษตร
สามารถผลิตสนิค้า
เกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

57 ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสร้างงาน 
พัฒนาคน สง่เสริมอาชีพ 

ท าปุ๋ย หนา้แล้ง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการ
ท าปุ๋ยในหน้าแลง้ 

เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพท าปุย๋
และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

58 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศ 

20,000.00 1.เพื่อปลูกจิตส านึก
ให้กับชุมชนในการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง

อากาศ 
 

2.เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง

อากาศ 

ผู้น าชุมชน เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป 

ร่วมป้องกันและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ 

จ านวน 1 กิจกรรม/ 
ปี 
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59 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์แหล่งน้ า และปา่
ไม้ตามแนวพระราชด าริ
(โครงการปลูกตน้ไม้รักษ์

สิ่งแวดล้อม) 

10,000.00 1.กิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์แหล่งน้ า
และปา่ไม ้รวมถึง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน 

 
2.กิจกรรมเพื่อ

ปลูกฝังเจตคติใน
การดูแลหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที ่

1.กิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม ้รวมถึงการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน  

2.กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังเจตคติในการ

ดูแลหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

60 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์แหล่งน้ า และปา่
ไม้ตามแนวพระราชด าริ
(ก่อสร้างฝายชะลอน้ า

(ฝายแม้ว)) 

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมป่า

ไม้ 

 - ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า     - ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ  

จ านวน 2 กิจกรรม/
ปี 

61 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เมืองน่าอยู่ 350,000.00 เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
พัฒนาทัศนียภาพ
ในต าบลให้น่าอยู ่

น่ามอง เป็นไปตาม
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย 

ก าจัดวัชพชื ขยะ 
รักษาความสะอาด

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

หาร 
62 ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะรักษา

สิ่งแวดล้อม 

50,000.00 เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ให้มีการคัดแยก

ขยะในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร 

มีการด าเนินการคัด
แยกขยะในเขต

เทศบาลต าบลหนอง
หาร 

63 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
(ตามนโยบายแห่งรัฐ) 

20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน

กิจกรรม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดฯ อาทิ เฝ้า

ระวังรณรงค์ป้องกัน 
และต่อต้านฯ 

เพื่อด าเนินงานลด
ปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
ในรูปแบบตา่งๆ 
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64 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการส ารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 

20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส ารวจและ

จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของ

เทศบาลต าบล
หนองหาร 

ข้อมูลพื้นฐานในเขต
พื้นที่รับผดิชอบต าบล

หนองหาร 

65 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวน/จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนชุมชน 

20,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคม
เพือ่จัดท าแผนฯ 

การประชุมประชาคม
จ านวน 5 หมู่บ้าน/ 

ปี 

66 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

580,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการสร้าง

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านตา่ง ๆ

จ านวน 5 หมู่บ้าน/ 
ปี 

67 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เทิดทูน ปกป้องสถาบนั

ส าคัญของชาต ิ

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การสร้างความ
เข้มแข็งของของ
ชุมชนและสงัคม 

และปกป้องสถาบนั
ส าคัญของชาต ิ

ประชาชน แกนน า
ชุมชน ผู้น าองค์กร 
ในเขตพื้นที่เทศบาล

ต าบลหนองหาร 

68 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

ฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้กับแกนน า/

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

25,000.00 เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
ให้กับแกนน า/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหนา้ที ่

ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน , 
แกนน า และ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขต

เทศบาลต าบลหนอง
หาร สามารถท างาน
ร่วมกับเทศบาลได้

อย่างถูกต้อง 
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69 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

300,000.00 1. เพื่อส่งเสริมให้
การน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ

บริหารและพัฒนา
ทั้งในระดับท้องถิ่น
และชุมชน โดยมี
ทิศทางและแนว

ทางการด าเนินการ
ด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
 

2. เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้กับภาค
ประชาชนเร่ือง

กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ผู้น าชุมชนตัวแทน
กลุ่มองค์กรสมาชิก
สภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จ านวน 

100 คน 

70 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการปณิธานความดี 
ปีมหามงคล ฯ 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน  

ประชาชน แกนน า
ชุมชน ผู้น าองค์กรใน
พื้นที่ เขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร 

71 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์เสน้ทาง 
ที่สาธารณะและชุมชน 

(จ้างเหมาตัดหญ้า/
ปรับปรุงภูมิทัศน์) 

70,000.00 เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาภูมิทัศน์

เส้นทาง ที่
สาธารณะและ

ชุมชน (จ้างเหมาตัด
หญ้า/ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์) 

เส้นทาง ที่สาธารณะ
และชุมชนในเขต

เทศบาล 

72 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

จัดงานแข่งขนักีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

200,000.00 เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีภายใน
ต าบล ระหว่าง

ชุมชนหมูบ่้านต าบล
หนองหารและสร้าง

เสริมสุขภาวะใน
ชุมชน 

จัดงานแข่งขนักีฬา
ภายในต าบล จ านวน 

1 คร้ัง/ปี 
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73 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

เสริมสร้างและ
พัฒนาการกีฬาระดบั

ต าบล 

25,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/นักกีฬา
ในต าบลเข้าแข่งขัน
กีฬาในรายการตา่ง 
ๆ สู่ความเปน็เลิศ
ด้านกีฬา พร้อม

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์

แข็งแรงในการออก
ก าลังกายอย่าง

ต่อเนื่อง 

ประชาชน/นักกีฬาใน
ต าบลหนองหาร 

ได้รับการสนับสนนุใน
การเสริมสร้างด้าน

กีฬา ดังนี ้  - 
กิจกรรมการจัดส่งเข้า

แข่งขันกีฬาใน
รายการต่าง  ๆ  - 
กิจกรรมการเก็บตัว
นักกีฬาเพื่อฝึกซ้อม 
เข้าแข่งขันกีฬาใน

ระดับต่าง ๆ  

74 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร (หมู่ 1 , 

7 , 8 ,10 , 13 ) 

37,500.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม

สาธารณสุข ของอ
สม. ในพื้นที ่

การด าเนินกิจกรรม
ของ อ.ส.ม. 

75 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000.00 เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกในพื้นที่ 

เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ก าจัดยุงลายและ

ลูกน้ าอันเปน็เหตุให้
เกิดโรคไข้เลือดออก
โดยการพ่นหมอก
ควันก าจัดพาหะน า

โรค 
76 ด้านการพฒันาคน 

และสังคม  
โครงการป้องกันโรคพิษ

สุนัขบา้ 
50,000.00 เพื่อด าเนินการ

รณรงค์และฉีด
วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบา้ 

การรณรงค์และการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ในเขต

เทศบาล ฯ 

77 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การเดิน/การใช้จักรยาน

เพื่อสุขภาพ 

10,000.00 เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
การเดิน/การใช้

จักรยานใน
ชีวิตประจ าวนั 

กิจกรรมการรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวนั 

78 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส

ร่างกายแข็งแรง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุด ารงชีวติ
ได้อย่างมีสุขภาพ
กายแข็งแรงและมี

สุขภาพจิตที่ด ี

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

หาร 
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79 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
แม่บ้านอาหารปลอดภัย 

ห่วงใยสุขภาพ 

10,000.00 เพื่อฝึกอบรม
แม่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล

หนองหารในการ
ประกอบอาหารเพื่อ

การดูแลสุขภาพ 

กลุ่มแม่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลหนอง

หาร 

80 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาหาร

ปลอดภัย 

10,000.00 เพื่อฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ

ทางดา้นอาหารใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองหารในการ
ประกอบอาหารที่
ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ
ทางดา้นอาหารใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองหารสามารถ
ประกอบอาหารได้
อย่างถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 

81 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการรณรงค์สร้าง
เสริมสุขภาพวัน อสม. 
แห่งชาติ ระดบัท้องถิ่น 

10,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างเสริม

สุขภาพของ
ประชาชนใน 

วัน อสม.แห่งชาติ 

การจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างเสริม

สุขภาพของ
ประชาชนใน 

วัน อสม. แห่งชาติ 
82 ด้านการพฒันาคน 

และสังคม  
โครงการรณรงค์สร้าง
เสริมสุขภาพวัน Big 

cleaning day 

10,000.00  เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างเสริม

สุขภาพของ
ประชาชน วัน Big 
cleaning day 

การจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างเสริม

สุขภาพของ
ประชาชน วัน Big 
cleaning day 

83 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

จัดงานสานฝนัวันเด็ก
แห่งชาต ิ

30,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลเพื่อสร้าง
ความสามัคคีใน

ชุมชน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลหนองหาร
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 

84 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสานสัมพนัธ์สตรี
แม่บ้าน(วันสตรีสากล) 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของสตรีใน

ต าบลเพื่อสร้าง
ความสามัคคีของ

สตรีในชุมชน 

กลุ่มสตรีในเขตต าบล
หนองหาร หมู่ที่ 1 , 

7, 8 ,10,13    

85 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพแก่เด็ก และ

เยาวชน 

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เทศบาลต าบล

หนองหาร 
 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลหนองหาร 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 
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86 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพแก่กลุ่มสตร ี

แม่บ้าน 

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี แม่บ้านใน
พื้นที่เทศบาลต าบล

หนองหาร 

กลุ่มสตรี แม่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบล

หนองหาร จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

87 ด้านการพฒันาคน 
และสังคม  

โครงการฝึกอบรม 
ป้องกันปัญหาความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
เยาวชน 

10,000.00  เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาผู้น าสตร ี
ผู้น าชุมชน จ านวน 1 

คร้ัง/ป ี
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

        

  
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
การด าเนนิ 

งาน 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บ ารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

1,913,740.00 10,700.00 ปรับปรุง
หลังคาสุสาน
บ้านดอยนอ้ย
พัฒนา 

29/10/2558 15 

        6,600.00 ซ้ือหินคลุก
ปรับปรุงถนน 
ม.10 , ม.13 

04/01/2559 15 

        28,997.00 ค่าซ่อมแสยง
ตามสาย ม.7 

01/07/2559 10 

        13,500.00 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าประปา 
ม.13 

25/07/2559 15 

        4,463.50 ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

01/08/2559 15 

        32,600.00 ปรับปรุงถนน 
ม.7,ม.8 

01/08/2559 15 

        4,200.00 ติดต้ังมุ้งลวด
ห้องครัวศูนย์
เด็กเล็ก 

01/08/2559 15 

        7,200.00 ปรับปรุงถนน 
ม.10 

01/09/2559 15 

2 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองหาร 

454,000.00 99,200.00 คชจ.บริหาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งวดที่ 
1 

12/11/2558 1 

        354,800.0
0 

ค่าใช้จ่าย
บริหาร
สถานศึกษา
(งวดที่ 2) 

11/02/2559 1 

3 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวัสดุส านกังาน 70,000.00 30,944.00 ค่าวัสดุ 19/04/2559 7 

4 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาเด็กน้อยประถมวยั
ครอบครัวสัมพันธ ์

20,000.00 1,500.00 ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียม
สถานที่ 

09/03/2559 7 

        5,240.00 ค่าจัดซื้อของ
รางวัล 

09/03/2559 7 
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        2,380.00 ค่าจัดซื้อวัสดุ
ส าหรับใช้งาน
กีฬาสี 

09/03/2559 7 

        1,560.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

09/03/2559 7 

5 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสานสัมพันธ์ สายใย
ครอบครัว 

20,000.00 780.00 ค่าป้ายไวนิล 24/08/2559 5 

6 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ (กิจกรรมสู่โลกกว้าง
เพื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน) 

50,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

10/03/2559 1 

        390.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

02/03/2559 5 

        6,800.00 ค่าจ้างเหมารถ
ฯ 

17/03/2559 1 

7 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

10,000.00 1,495.00 ค่าป้ายไวนิล
โครงการฯ 

05/04/2559 1 

8 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร
(ทิพวันอุทิศ) ในสังกัด สพฐ. 

556,000.00 256,000.0
0 

ค่าอาหาร
กลางวัน 

16/03/2559 1 

        300,000.0
0 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน รร.
บ้านหนองหาร 

07/09/2559 1 

9 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 428,520.00 32,587.68 อาหารเสริม 
(นม) เดือน 
ตุลาคม 
2558 

01/10/2558 31 

        28,741.44 อาหารเสริม 
(นม)เดือน 
พฤศจิกายน 
2558 

02/11/2558 21 

        27,372.80 อาหารเสริม
(นม) เดือน 
ธันวาคม 
2558 

01/12/2558 31 

        27,241.20 อาหารเสริม 
(นม) เดือน 
มกราคม 
2559 

01/01/2559 30 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560     หน้า 26 
   
 

        26,780.60 อาหารเสริม 
(นม) เดือน 
กุมภาพันธ์ 
2559 

01/02/2559 29 

        66,770.88 อาหารเสริม 
(นม) เดือน 
มีนาคม 
2559 

01/03/2559 31 

        3,684.80 อาหารเสริม
(นม) เดือน  
เมษายน 
2559 

01/04/2559 30 

        15,923.60 อาหารเสริม
(นม) เดือน 
พฤษภาคม 
2559 

02/05/2559 30 

        32,406.50 อาหารเสริม 
(นม) เดือน 
มิถุนายน 
2559 

01/06/2559 30 

        26,175.24 อาหารเสริม
(นม) เดือน 
ก.ค.59 

01/07/2559 31 

        32,465.72 อาหารเสริม
(นม) เดือน 
ส.ค.59 

01/08/2559 31 

        32,281.48 อาหารเสริม
(นม) เดือน 
ก.ย.59 

01/09/2559 30 

10 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณียี่เป็งร าลึก (งาน
ลอยกระทง) 

60,000.00 45,000.00 ค่าจัดสถานที ่ 16/11/2558 7 

        3,120.00 ค่าป้ายไวนิล 16/11/2558 7 
        11,200.00 ค่าตอบแทน 25/11/2558 1 
11 ด้านการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม (เด็ก เยาวชน) 

10,000.00 3,500.00 ค่าจ้างเหมา
ท าอาหาร
กลางวัน 

31/03/2559 2 

        1,200.00 ค่าจ้างเหมาจัด
ดอกไม้โต๊ะหมู่
บูชา 

31/03/2559 2 

        3,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

26/04/2559 1 

12 ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสา่นสัมพันธ์ชุมชนโดย
ใช้หลักธรรม (หมู่บา้นรักษาศีล 
5) 

30,000.00 2,990.00 ค่าป้ายไวนิล 16/11/2558 7 
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13 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณ
ภัยนักเรียน ในโรงเรียน 

5,000.00 374.00 ป้ายไวนิล 28/07/2559 1 

        4,420.00 ค่าจ้าง
ท าอาหาร 

28/07/2559 1 

14 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณ
ภัยแก่ประชาชน 

10,000.00 200.00 ป้ายอะคริลิก 28/07/2559 1 

        6,630.00 ค่าจ้าง
ท าอาหาร 

28/07/2559 1 

        374.00 ค่าป้ายไวนิล 28/07/2559 1 
15 ด้านการ

ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณ
ภัยแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 

5,000.00 374.00 ป้ายไวนิล 28/07/2559 1 

        2,125.00 ค่าอาหาร
กลางวัน 

28/07/2559 1 

16 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั
100 เปอร์เซ็นต์ 

5,000.00 374.00 ค่าจัดท าป้าย
ไวนิล
โครงการฯ 

28/12/2558 2 

17 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
( เทศกาลสงกรานต์ 2559) 

10,000.00 1,755.00 ค่าจัดท าป้าย
ไวนิล
โครงการฯ 

05/04/2559 5 

18 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
( วันหยุดปีใหม่ 2559) 

10,000.00 748.00 ค่าป้ายไวนิล
โครงการฯ 

05/01/2559 5 
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19 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

ด าเนินงานศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนต าบล
หนองหาร 

30,000.00 26,640.00 จัดซื้อเครื่อง
แต่งกายและ
วัสด ุ

03/12/2558 7 

20 ด้านการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย และ
การจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม  

ด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฉกุเฉิน
เทศบาลต าบลหนองหาร 

30,000.00 25,240.00 ค่าจัดซื้อ
เครื่องแต่งการ
และวัสดุ เพื่อ
ใช้ในการ
ปฎิบัติภารกิจ 

03/12/2558 7 

21 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพ 

300,000.00 13,500.00 ค่าจัดซื้อ
กระเป๋า
เอกสาร 

11/02/2559 20 

        468.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

11/02/2559 5 

        13,260.00 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง 

30/03/2559 4 

        4,523.00 ค่าถ่ายเอกสาร
และเข้าเล่ม 

11/02/2559 15 

        7,200.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

04/04/2559 1 

        250.00 ค่าวัสดุ 29/04/2559 1 
22 ด้านการ

บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันท า
การส ารวจประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
และความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ จาก ทต.หนองหาร 

40,000.00 33,495.00 ค่าจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

08/10/2558 30 

23 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

95,000.00 87,500.00 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอสัน
ทราย 

25/11/2558 1 

        7,500.00 อุดหนุนให้ที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสัน
ทราย 

11/01/2559 1 
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24 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ - โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่คร้ังที่ 40 

5,000.00 5,000.00 โครงการจัด
งานมหกรรม
ไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 
40 

24/11/2558 1 

25 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนเทศบาลต าบลเมืองสัน
เม็งอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

25,000.00 25,000.00 อุดหนุน
เทศบาลสันนา
เม็ง 

19/11/2558 1 

26 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บ
ภาษ ีและสร้างความพึงพอใจใน
การช าระภาษ ี

10,000.00 374.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

15/01/2559 5 

27 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการออกหนว่ยเคลื่อนที่
บริการประชาชน 

10,000.00 374.00 ค่าป้ายไวนิล 29/04/2559 1 

        700.00 ค่าวัสดุออก
หน่วยเคลื่อนที ่

29/04/2559 1 

        510.00 ค่าน้ าดื่ม 11/05/2559 1 
28 ด้านการ

บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านัก
ปลัด 

137,900.00 125,610.0
0 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ส านักปลัด 

11/11/2558 45 

29 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซือ้คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กอง
คลัง (ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง) 

7,600.00 6,790.00 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

11/11/2558 45 

30 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กอง
ช่าง 

65,700.00 57,250.00 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

11/11/2558 45 

31 ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  

33,700.00 30,980.00 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

11/11/2558 45 

32 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(โดยการจัดอบรมและส่งเสริม
การฝึกอาชีพ ตา่งๆ) 

20,000.00 1,200.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

01/06/2559 1 

        8,505.00 ค่าอาหาร 03/06/2559 1 
        374.00 ค่าป้ายไวนิล 03/06/2559 1 
        3,230.00 ค่าวัสดุ

การเกษตร 
09/06/2559 1 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560     หน้า 30 
   
 

33 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ป้องกันและแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ 

20,000.00 1,123.00 ค่าป้ายไวนิล 05/01/2559 1 

34 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ตาม
แนวพระราชด าริ(โครงการปลูก
ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม) 

10,000.00 374.00 ค่าป้ายไวนิล 03/06/2559 1 

        374.00 ค่าป้ายไวนิล 11/07/2559 1 
35 ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

เมืองน่าอยู ่ 350,000.00 144,000.0
0 

ค่าจัดซื้อถุง
ขยะสีด า 

15/01/2559 30 

36 ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 2,620.00 ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ ื

12/01/2559 3 

        8,640.00 ค่าถ่ายเอกสาร 09/05/2559 3 

        9,900.00 ค่าตัด
สติ๊กเกอร์ 

20/06/2559 5 

37 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (ตามนโยบายแห่งรัฐ) 

20,000.00 13,000.00 อุดหนุนอ าเภอ
สันทราย 

29/08/2559 1 

38 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน/
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น และ
แผนชุมชน 

20,000.00 855.00 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
โครงการ
ประชุมเชิง
ปฎิบัติการ 

12/01/2559 3 

        1,040.00 ค่าจ้างท าป้าย
ไวนิล 
โครงการ ฯ 

12/01/2559 3 

        6,250.00 ค่าจัดซื้อ
อาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง
พร้อม
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์

15/01/2559 5 

39 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

580,000.00 115,000.0
0 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่ที่ 8 บ้าน
วิเวก 

16/03/2559 1 
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        115,000.0
0 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บา้น
แม่เตาไห ม.1 

29/04/2559 1 

        115,000.0
0 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บา้น
เกษตรใหม่ 
หมู่ที่ 10 

01/06/2559 1 

        120,000.0
0 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บา้น
หนองหาร หมู่
ที่ 7 

09/06/2559 1 

40 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

ฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ
แกนน า/คณะกรรมการหมู่บ้าน 

25,000.00 3,600.00 ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

15/01/2559 1 

        374.00 ค่าป้ายไวนิล 
โครงการฯ 

08/01/2559 3 

        6,760.00 ค่าจัดซื้อ
อาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง
พร้อม
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์

12/01/2559 1 

41 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่น 

200,000.00 14,400.00 ค่าจั่ดซ้ือถ้วย
รางวัล 

08/01/2559 15 

        15,000.00 ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ 

08/01/2559 16 

        1,530.00 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม 08/01/2559 16 

        2,250.00 ค่าจัดซื้อ
น้ าแข็ง 

08/01/2559 16 

        7,500.00 จัดซื้อแก้วน้ า
พลาสติก และ
ถุงขยะ 

08/01/2559 5 
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        5,119.00 ค่าจ้างเหมาท า
ป้าย
ประชาสัมพันธ ์

08/01/2559 7 

        1,800.00 ค่าจัดซื้อพลุ
เสียง พิธีเปิด-
ปิด 

08/01/2559 1 

        15,000.00 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
ตกแต่งและ
วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับพิธี
เปิด-ปิด 

08/01/2559 15 

        5,000.00 จ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
จ านวน 5 วัน 

11/01/2559 5 

        33,000.00 จ่ายเงินเป็น
ค่าตอบแทนใน
การปฎิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

18/01/2559 10 

        43,200.00 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  

18/01/2559 11 

        30,000.00 ค่าเงินรางวัล
การแข่งขัน
กีฬา 

18/01/2559 11 

        3,000.00 ค่าจัดซื้อชุด
กีฬา 

08/01/2559 5 

        16,145.00 ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียม
สถานที่ 

08/01/2559 7 

42 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

เสริมสรา้งและพัฒนาการกีฬา
ระดับต าบล 

25,000.00 10,200.00 ค่าจัดซื้อชุด
กีฬา 4 
ประเภท 

08/01/2559 5 

43 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหาร (หมู่ 1 , 7 , 8 
,10 , 13 ) 

37,500.00 7,500.00 อุดหนุนกลุ่มอ
สม.หมู่ 10 
บ้านเกษตร
ใหม่ 

16/03/2559 1 

44 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000.00 4,030.20 น้ ามัน
เช้ือเพลิง 

26/02/2559 1 

        555.60 น้ ามัน
เช้ือเพลิง 

29/04/2559 1 

        750.00 อาหารว่าง 01/06/2559 30 
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        1,950.00 ป้ายไวนิล 13/06/2559 15 
        18,000.00 ทรายก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย 
01/06/2559 30 

        1,500.00 น้ าดื่ม 06/07/2559 1 
        2,400.00 ค่ารถ

ประชาสัมพันธ ์
11/07/2559 1 

        14,163.50 ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

12/07/2559 1 

        1,600.00 รถ
ประชาสัมพันธ ์
(งวด 2) 

28/07/2559 1 

        3,590.00 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

08/08/2559 1 

        900.00 ค่าโซดาไฟ 08/08/2559 1 
        3,204.70 ค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง 
01/08/2559 30 

        856.90 ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

01/09/2559 30 

45 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 1,950.00 ค่าป้ายไวนิล 09/05/2559 3 

46 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง 

10,000.00 2,000.00 ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

08/04/2559 1 

        780.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

30/03/2559 5 

47 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการรณรงค์สร้างเสริม
สุขภาพวัน อสม. แห่งชาติ ระดับ
ท้องถิ่น 

10,000.00 1,560.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

15/03/2559 3 

        940.00 ค่าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

29/02/2559 3 

48 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการรณรงค์สร้างเสริม
สุขภาพวัน Big cleaning day 

10,000.00 374.00 ค่าป้ายไวนิล 03/06/2559 1 

49 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

จัดงานสานฝันวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000.00 5,000.00 จัดซื้ออุปกรณ์
จัดงานวันเด็ก 

04/01/2559 3 

        19,995.00 ค่าซ้ือของขวัญ
งานวันเด็ก 

04/01/2559 3 

        3,000.00 ค่าจ้างเครื่อง
เสียง 

08/01/2559 3 

        1,560.00 ค่าป้ายไวนิล 04/01/2559 3 
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50 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สานสัมพันธ์สตรีแม่บ้าน(วันสตรี
สากล) 

10,000.00 1,800.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

06/03/2559 1 

        699.00 ค่าจ้างจัดท า
ป้ายไวนิล
โครงการฯ 

29/02/2559 3 

        1,250.00 ค่าอาหารว่าง 28/03/2559 1 
        975.00 ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ 
30/03/2559 1 

51 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
อาชีพแก่เด็ก และเยาวชน 

20,000.00 3,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

11/07/2559 1 

        390.00 ค่าป้ายไวนิล 11/07/2559 1 
        11,090.00 ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ 
06/07/2559 5 

        5,200.00 ค่าอาหาร
กลางวัน 

11/07/2559 1 

52 ด้านการ
พัฒนาคน 
และสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
อาชีพแก่กลุ่มสตรี แม่บา้น 

20,000.00 3,000.00 ค่าตอบแทน
วิทยา 

24/05/2559 1 

        10,160.00 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

01/06/2559 1 

        2,400.00 ค่าอาหารว่าง 01/06/2559 1 
        3,000.00 ค่าอาหาร

กลางวัน 
01/06/2559 1 

        390.00 ค่าป้ายไวนิล 01/06/2559 3 
        1,050.00 ค่าวัสดุ 06/06/2559 15 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เทศบาลต าบลหนองหาร มีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญารวม52 โครงการ จ านวนเงิน 3 ,106,056.00 บาท มี
การเบิกจ่ายเงิน จ านวน 52 โครงการ จ านวนเงิน 3,106,056.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
๒, ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชน 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. การพัฒนาดา้นบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี                          
๕. ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ และการ
ท่องเที่ยว                         
๖.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

1 
8 
 

11 
 

11 
 

1 
 

4 
 

16 

108,260.50 
69,254.00 

 
1,485,330.94 

 
420,284.00 

 
13,309.00 

 
167,031.00 

 
842,586.90 

1 
8 
 

11 
 

11 
 

1 
 

4 
 

16 

108,260.50 
69,254.00 

 
1,485,330.94 

 
420,284.00 

 
13,309.00 

 
167,031.00 

 
842,586.90 

รวม 52 3,106,056.34 52 3,106,056.34 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี/เทศบัญญัติ/ก่อหนี้ผูกพัน ,ลงนามในสัญญา/มีการเบิกจ่ายเงินแล้วของ

เทศบาลต าบลหนองหาร 
 

0 10 20 30 40

ยุทธศาสตร์ที่ 
1

ยุทธศาสตร์ที่ 
2

ยุทธศาสตร์ที่ 
3

ยุทธศาสตร์ที่ 
4

ยุทธศาสตร์ที่ 
5

ยุทธศาสตร์ที่ 
6

ยุทธศาสตร์ที่ 
7

แผนด าเนินงาน

ข้อบัญญัติเทศ
บัญญัติ
เซ็นสัญญา

เบิกจ่ายแล้ว

 
สรุป 

โครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2559      จ านวน    158     โครงการ 
โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี ฯ     จ านวน     87     โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ     87  x  100 =     55.06   % 
                            158 

โครงการที่ได้ด าเนินการ        52     โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2560          158     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     52  x  100 =  32.91   % 

                         158 
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งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ าปี  2559 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558   ถึงวันที่  30  กันยายน  2559 

 

รายการ  ประมาณการ   รายรับจริง  

 
+  

 สูง  

 
-  

 ต่ า  

รายรับตามประมาณการรายรับ         

 
        

          ภาษีอากร 
           
1,630,000.00  

           
2,010,264.10  

+ 380,264.10 

        ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและค่า
ใบอนุญาต 

           
1,892,200.00  

           
2,138,016.10  

+ 245,816.10 

          รายได้จากทรัพย์สิน 
              
230,000.00  

              
203,930.90  

- 26,069.10 

          รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

                                
-    

                                
-    

  
                               
-    

          รายได้เบ็ดเตล็ด 
              
152,000.00  

              
197,362.00  

+ 45,362.00 

          รายได้จากทุน 
                
30,000.00  

                                
-    

- 30,000.00 

          ภาษีจัดสรร 
        
16,394,000.00  

        
15,773,771.31  

- 620,228.69 

          เงินอุดหนุน 
           
4,000,000.00  

           
3,396,257.00  

- 603,743.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 
        
24,328,200.00  

        
23,719,601.41  

+ 608,598.59 

 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 

         
4,562,960.00  

 
  

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

 
4,562,960.00          

 
  

รวมรายรับทั้งสิ้น 

 

     
28,282,561.41  
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รายจ่ายตามประมาณการ 
 

รายการรายจ่ายตามประมาณการ  ประมาณการ   รายจ่ายจริง  

 
+  

 สูง  

 
-  

 
 ต่ า  

 
  

 
  

 
          งบกลาง 

              
924,996.00  

              
861,934.44  

- 63,061.56 

          เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
           
2,624,640.00  

           
2,499,778.00  

- 124,862.00 

          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
           
7,777,355.00  

           
6,539,415.00  

- 1,237,940.00 

          ค่าตอบแทน 
              
568,500.00  

              
308,643.50  

- 259,856.50 

          ค่าใช้สอย 
           
4,187,937.00  

           
3,262,432.90  

- 925,504.10 

          ค่าวัสดุ 
           
1,984,766.00  

           
1,285,516.53  

- 699,249.47 

          ค่าสาธารณูปโภค 
              
622,600.00  

              
558,932.84  

- 63,667.16 

          เงินอุดหนุน 
           
1,242,500.00  

           
1,217,500.00  

- 25,000.00 

          ค่าครุภัณฑ์ 
              
705,249.00  

              
652,935.78  

- 52,313.22 

          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
           
3,654,657.00  

           
3,533,260.50  

- 121,396.50 

          รายจ่ายอื่น 
                
35,000.00  

                
33,495.00  

- 1,505.00 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 
        
24,328,200.00  

        
20,753,844.49  

- 3,574,355.51 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย
ระบวุัตถุประสงค์  

          
4,577,210.00   

  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 

 

     
25,331,054.49  

  สูงกว่ารายรับ 
 

2,951,506.92       
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุก
โครงการ  
  3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ทางด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ด้านประปา เป็นต้น เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน  

4. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่ทราบและเข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน ขององค์กรท า
ให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีเทศบาลจะด าเนินการร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
  5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 
    
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรน าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
  2. ควรจัดท าแผนตามสภาพของพ้ืนที่และตามสภาพปัญหาโดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
   3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจทีเ่พ่ิมขึ้นของเทศบาล  
  4. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหาร ให้ประชาชน หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง 
  5. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่
สามารถควบคุมได ้
  6. ควรมีการประชุม ทุก 6 เดือน เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
 เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ในเขต

พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่จน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. บ ารุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
     

     
     
 
 

 
 
๒. โครงการกีฬาเด็กน้อยประถมวัยครอบครัวสัมพันธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
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3. โครงการสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
 

          
 

4. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
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5. สืบสานประเพณียี่เปง็ร าลึก (งานลอยกระทง) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
    แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 

   
 
 
 
 

 
6. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เด็ก เยาวชน) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 

       
 
7. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนโดยใช้หลักธรรม (หมู่บ้านรักษาศีล 5) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ 
     ประชาชนทั่วไป 
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8.  โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณภัยนักเรียน ในโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทา 
     สาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  

     

     
 

9. โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณภัยแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทา 
    สาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

   
 
10. โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณภัยแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

    
  
11. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทา 
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      สาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

         
 
 
12. ป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนน ( เทศกาลสงกรานต์ 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน 
      บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
13. ป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนน ( วันหยุดปีใหม่ 2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน 
      บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560     หน้า 45 
   
 

 
14. ด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลหนองหาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน 
      บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

      
 

 
 
15. ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษี และสร้างความพึงพอใจในการช าระภาษ ี 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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16. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสงัคม แนวทางการ 
      พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

        
 
     
 

17. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักปลัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      แนวทางการจัดหาและสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง (ปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
     ด้านการ  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการจัดหาและสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
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19. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      แนวทางการจัดหาและสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 

20. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  แนวทางการบริหาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
      

 
21. โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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22. ป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
      แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

   
23. อนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ (โครงการปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้น 
      อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

       
 

     
 
24. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามนโยบายแห่งรัฐ) การประชาคมเพื่อค้นหาผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด 
      ระดับหมู่บ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
       ของชุมชน 

 
 

 
26. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาคน 
และสังคม แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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27. ฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับแกนน า/คณะกรรมการหมู่บ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
       แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

 

 
 
 
28. จัดงานแข่งขันกฬีาประชาชนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนา 
      ส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
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29. โครงการป้องกันไข้เลือดออก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      และการจัดระเบียบชุมชน แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

     
 
30. โครงการป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนา  
      การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
 

     
 

 
31. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
       แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
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32. โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพวัน อสม. แห่งชาติ ระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และ 
      สังคมแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
 

   
  
33. โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพวัน Big cleaning day สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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34. จัดงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
      ศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
 

 

 
35. โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์สตรีแม่บ้าน(วันสตรีสากล) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  
      และสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
 

     
36. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่เด็ก และเยาวชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 
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37. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม  
      แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ สตรี เด็ก และเยาวชน 

     
 

     
 
38. โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการทบทวน และจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอ     

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหาร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหาร หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารเพ่ือจะได้พิจารณาวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2559  

      
 

(นางสุพิศ    เถียรทิม) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร 

 
 


