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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
2.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
2.3 เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
2.4 เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2.5 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่

3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.1 ความสาคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (CostEffective) ดาเนิ น งานต่าง ๆ ยกตัว อย่ างเช่น การระบุปัญ หาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
3.2 ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กาหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผล
เป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
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4. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้
บรรจุไว้ในแผนดาเนินการประจาปี พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน จะได้
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลห้วยโจด จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
2.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และการประเมิ น ผลในภาพรวมของแผนพั ฒ นาผ่ า น
คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และนาผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด จะดาเนินการประเมินผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนา
สามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ ประสบความสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
กาหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและ
สอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
2.3 ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้
คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความสาคั ญนามา
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไปปรับปรุงพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
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5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มี วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลื อกอีกได้ องค์การบริห ารส่วนตาบลห้ วยโจด จึงได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ที่ 443/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. นายราเชน ขันตรีจิตร์
ปลัด อบต.ห้วยโจด
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาญ เจิมขุนทด
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 5
กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ปุ้ยนอก
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 3
กรรมการ
4. นายสมคิด จารัส
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 7
กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ศรีรัตนกูล
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. นางสุธาสินี บัวแย้ม
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7. นายภีรพัฒน์ ใจบุศย์
ครูกศน.ตาบลห้วยโจด
กรรมการ
8. นางปาริชาต อาสาวดีรส พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง กรรมการ
(สาขาห้วยโจด)
9. นางสารวย คาแปน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. เรือเอกมานะ เสียงพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายศานติ วงษ์สอาด
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
12. นางสาวญาณิศา นามวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวสุดา บรรณสาร ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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6. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
“ ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล”

7. พันธกิจ (Mission)
7.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
7.2 เพิ่มศักยภาพของตาบลให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น พัฒนา
ศักยภาพของคน และสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน
7.3 พัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
7.4 พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7.5 เพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการที่มี
ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห ารจัด การที่ ดี ในอนาคต โดยเน้ น ให้ ค น
คิดเป็น ทาเป็น

8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
จึงได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อม
รองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
4. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
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5. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้
ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

9. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
1.1) แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ
ปลอดภัย เช่น ป้าย บอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยก
ต่างๆ และย่านชุมชน
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
2.2) แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
2.3) แนวทางการพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
2.4) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการเกษตร
3.2) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.1) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
5.1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานควบคุมกากับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้าน
งบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มี
ความทันสมัย นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใ นการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบ
ประชาธิป ไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่ วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
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ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
❖❖❖❖❖❖❖
การติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการตามแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยโจด
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เพื่อรวบรวมข้อมูลผล
การดาเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อ
นาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ดังนี้
1. การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ตารางที่ 1

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓

-
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มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

✓

-

✓

-

✓

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

2. การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ดังนี้

ตารางที่ 2

ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการคมนาคม
สะดวก
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
รวม

จานวน
โครงการ
87

ปี 2562

งบประมาณ
64,423,500

จานวน
โครงการ
91

34

9,445,000

20

ปี 2563

งบประมาณ
68,220,500

จานวน
โครงการ
78

50

54,630,000

1,3910,000

27

1

200,000

56
198

ปี 2564

งบประมาณ
66,840,000

จานวน
โครงการ
63

45

53,025,000

30,220,000

28

1

200,000

28,731,000

55

116,709,500

224

รวม

งบประมาณ
54,151,000

จานวน
โครงการ
319

งบประมาณ
253,635,000

37

14,845,000

166

131,945,000

37,910,000

24

74,510,000

99

156,550,000

1

200,000

1

200,000

4

800,000

28,631,000

53

28,741,000

45

29,261,000

218

115,364,000

181,901,500

205

186,716,000

179

172,967,000

806

658,294,000
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แผนภูมิกราฟ แสดงจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

5
4

2564
2563
2562
2561

3
2

88

1
0

20

40

60

80

100

จำนวนโครงกำร

10
แผนภูมิกราฟ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ 2

ยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

5
4
2564
2563
2562
2561

3
2
1
50

100

150

200

250

300

350

จานวนงบประมาณ
ล้านบาท
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4. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
รายการ

ประมาณการไว้ (บาท)

รวม (บาท)

4,007,000.00
301,000.00
280,000.00
1,200,000.00
36,000
15,176,000.00
16,000,000
37,000,000

3,899,609.69
213,420.00
156,111.71
596,512.00
32,150.00
8,319,062.65
9,466,834.56
22,683,700.61

8,094,227.00

3,923,151.44

2,052,720.00
9,124,920.00

862,080
3,480,960.00

1,008,060.00
4,555,200.00
2,872,473.00
849,000.00
1,002,900.00
4,898,000.00
2,517,500.00
25,000.00
37,000,000.00

37,980.00
1,038,835.57
743,158.02
324,435.95
0.00
0.00
1,373,000.00
0.00
11,783,600.98
12,297,622.23

รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวมรายรับ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน
เงินรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย
รวมรับสูงกว่ารายจ่าย

12

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
1.1

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
245,000

จ่ายจากเงินสะสม

หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน

214,000

214,000
จ่ายจากเงินสะสม

98,000

98,000
จ่ายจากเงินสะสม

217,000

217,000
จ่ายจากเงินสะสม

200,000

200,000
จ่ายจากเงินสะสม

64,000

64,000
จ่ายจากเงินสะสม

151,000

151,000
จ่ายจากเงินสะสม

126,000

126,000
จ่ายจากเงินสะสม

หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง เส้น
คลองยาง เส้นบ้านตาแปน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
บ้านตาแปน
70 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณที่
จ่ายจริง
245,000

13
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
4 บ้านบ่นางชิง เส้นต่อยอดคุ้มอิสาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านบ่นางชิง เส้นต่อยอดคุ้มอิสาน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.15 เมตร

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้
135,000

10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ซอยรื่นเริง หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ซอยรื่นเริง หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
เมตร

258,000

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หนองคูไปหลัวงอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หนองคูไปหลัวงอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ต่อยอดซอย 3 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ต่อยอดซอย 4 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ต่อยอดทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15
เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ต่อยอดหน้าวัดคลองยาง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15
เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ไปวัดหนองคู หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด ต่อยอดวางทิ่ระบายน้า
ซอย 2
โครงการปรับปรุงรางระบายน้าซอยหน้า
โรงงานน้าตาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด

480,000

12
13
14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อ
ยอดซอย 3
หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อ
ยอดซอย4
หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อ
ยอดทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อ
ยอดหน้าวัดคลองยาง หมู่ที่ 3

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไป
วัดหนองคู
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
ต่อยอดรางระบายน้าซอย 1 หมู่ท1ี่
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1
บ้านห้วยโจด ต่อยอดวางทิ่ระบายน้า ซอย 2
โครงการปรับปรุงรางระบายน้าซอยหน้าโรงงาน
น้าตาล หมู่ที่ 1

17
18
19

งบประมาณที่
จ่ายจริง
135,000
จ่ายจากเงินสะสม

258,000
จ่ายจากเงินสะสม

480,000
จ่ายจากเงินสะสม

224,666

224,666
จ่ายจากเงินสะสม

44,866

44,866
จ่ายจากเงินสะสม

845,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

584,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

909,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

248,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

313,000

313,000
จ่ายจากเงินสะสม

365,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

14
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
20 โครงการก่อสร้างท่อระน้า ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้า
หลังรั้วด้านหน้าที่ทาการ อบต.
21

โครงการซ่อมแซมฝายน้าล้น

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
จ่ายจริง

โครงการก่อสร้างท่อระน้า ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 วาง
ท่อระบายน้าหลังรั้วด้านหน้าที่ทาการ อบต.

73,400

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

โครงการซ่อมแซมฝายน้าล้น หมูท่ ี่ 4

150,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่ 7

206,581

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หมู่ที่ 4
22

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น

23

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย
Asphaltic Concrete สายบ้านห้วย บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4
โจด หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่
4

9,290,400

24

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ นผิว
ดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ นผิวดิน ขนาดใหญ่

3,613,500

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางแยกทางหลวง
หมายเลข 33 ถึง บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยโจด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยก
ทางหลวง หมายเลข 33 ถึง บ้านหนอง หมู่ที่ 2 ตาบล
ห้วยโจด กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 9 กิโลเมตร

6,003,500

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

25

หมู่ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1
แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดจากยาเสพติด
ปลอดผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันสถาบันของชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันสถาบันของชาติ

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ จ่ายจริง

49,740

49,720
จ่ายจากเงินรายได้

2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

12,600

12,600
จ่ายจากเงินรายได้

15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์
ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน, ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริม
และให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,ส่งเสริม ทานุบารุง ฟื้นฟู ศาสนาและวัฒนาธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณสถาน ที่เป็น
เอกลักษณ์,ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ทัศนศึกษานอก
สาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง สถานที่ สาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
3 แห่ง
ห้วยโจด , เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คลอง
ยาง และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง

งบประมาณ งบประมาณที่จ่ายจริง
ที่ตั้งไว้
11,025
11,025
จ่ายจากเงินรายได้

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเด็ก

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก
สาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง

20,000

20,000
จ่ายจากเงินรายได้

3

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน วันเด็ก
แห่งชาติ ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ห้วยโจดทั้ง 3
แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

80,000

80,000

50,000

จ่ายจากเงินรายได้
50,000
จ่ายจากเงินรายได้

4

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาน

5

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

6

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83
( บ้านห้วยโจด ) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมสานึกความ
เป็นไทยห่างไกลยาเสพติด ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่
1,132,47
236,412.82
จ่
า
ยจากเงิ
น อุดหนุนทัว่ ไป
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน249,106 บาท
3
-เด็กอนุบาล - ป.6ของโรงเรียน 3 แห่ง เป็นเงิน
944,687 บาท
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด ) 30,000
30,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสานึกความ
เป็นไทยห่างไกลยาเสพติด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

7

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (
บ้านห้วยโจด ) โครงการมหกรรม
วิชาการภาพแห่งความสาเร็จ

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83
( บ้านห้วยโจด )
-โครงการมหกรรมวิชาการภาพแห่งความสาเร็จ

20,000

20,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

16
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
8

9

10

11

12
13

14

15

16

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
30,000

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (
บ้านห้วยโจด )

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83
( บ้านห้วยโจด )

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสานึกความเป็นไทยห่างไกล
ยาเสพติด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

-โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิป
ไตรใจอาสาเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตรใจอาสา
เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง เพื่อ
จัดทาโครงการค่ายติวเข้มวิชาการ 5
กลุ่ทมสาระเรียนรู้

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่นางชิง เพื่อจัดทา
โครงการค่ายติวเข้มวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
เรียนรู้

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง เพื่อ
จัดทาโครงการแข่งขันกีฬา

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง เพื่อจัดทา
โครงการแข่งขันกีฬา

20,000

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

15,000

เพื่อจัดทาโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์

เพื่อจัดทาโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

เพื่อจัดทาโครงการส่งเสริมอนุรักษ์คน
ตรีไทย-สากล
อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์เพื่อ
จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์
ทางการเรียน

เพื่อจัดทาโครงการส่งเสริมอนุรักษ์คนตรีไทยสากล
อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์เพื่อจัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

30,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

40,000

40,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสานึก
ความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เพื่อ อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เพื่อจัดทา
จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย

งบประมาณที่จ่ายจริง

15,000

15,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

25,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

20,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

15,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

40,000

40,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

20,000

20,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

10,000

20,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

17
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23

24

25

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เพื่อ อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ เพื่อ
จัดทาโครงการสถานศึกษาพอเพียง
จัดทาโครงการสถานศึกษาพอเพียง

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้
15,000

งบประมาณที่จ่ายจริง
15,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 3 โรงเรียน

อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 3 โรงเรียน

958,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด
สระแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมวันปิย
นคร โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
มหาราช

1,500

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน นคร โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
คล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

3,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมเนื่องวัน
คล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
ประจาปี 2560

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้าย
วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
2560

3,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาบพิตร

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา
บพิตร

2,000

958,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

50,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

1,500
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

3,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

3,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

2,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมวันสมโภช นคร โครงการจัดกิจกรรมวันสมโภชวัน
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาราช

30,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนา
นคร โครงการจัดกิจกรรมงานวันที่
นคร โครงการจัดกิจกรรมงานวันที่ระลึก
ระลึกเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้า
เจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เจ้าอยู่หัว

1,500

30,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

1,500
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

18
ลาดับที่ โครงการ/กิจกรรม
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28

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
วัฒนานคร โครงการจัดกิจกรรมวัน
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร
โครงการจัดกิจกรรมวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
วัฒนานคร โครงการจัดกิจกรรม
งานวันสงกรานต์และวันกตัญญู

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร
โครงการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวัน
กตัญญู

15,000

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
วัฒนานคร โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

20,000

งบประมาณที่จ่ายจริง
2,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

15,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

20,000
จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป

19

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
1. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นผ่าน หมู่ที่ 7

20
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยคุ้มอิสาน บ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4

3. โครงการก่ อสร้ างวางท่ อระบายนา้ ภายในหมู่บ้านหมู่ท1ี่ (ต่ อยอดวางท่ อระบายนา้ ซอย2)

21

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าภายในหมู่บ้านหมู่1(วางท่อระบายน้าหลังรั้วด้านหน้าที่ทาการ อบต.)

22
5. โครงการปรับปรุงรางระบายน้าซอยหน้าโรงงานน้าตาล หมู่ที่ 1

23

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

24

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
1. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก

25

3. โครงการปกป้องสถาบัน

26
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

27

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ- เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมใน การกาหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ การแก้ปัญหา ประเมินผล / ตรวจสอบได้
1. โครงการปกป้องสถาบัน

ส่วนที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

28

ส่วนที่ 3
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
❖❖❖❖❖❖❖
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้
3.1 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยโจด
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
3.3 ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดาเนินการจริง
3.4 ควรดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
3.5 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและโครงการที่ยังไม่ดาเนินการ ขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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