รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
***************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) กาหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบั ติให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2560 มาตรา 253 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การ
บริห ารส่ ว นตาบลห้ ว ยโจด จึ งขอประกาศผลการดาเนิ น งานการจัด ท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนิ น งาน รวมทั้ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในรอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

(นายวิชัย บรรณสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

คานา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้อง
มีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓ ในการดาเนินงาน ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาท้ องถิ่น และผู้ บริห ารท้องถิ่นเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานผลการดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น มีส่ว นร่ว มด้ว ย ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติและตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) 2559 และ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ
“ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1
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บทนา
ส่วนที่ 1
บทนา

การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ขององค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบลห้ วยโจด
ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 โดยผู้บริหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทา
หน้าที่ในการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด เพื่อให้ทุกหน่วยงานถื อปฏิบัติและจัดทารายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดย ทาหน้าที่
รวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจด จึงจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงระยะเวลาการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปี
ต่อไป

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดาเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนา
สามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง
ผู้บังคับ บัญชา ตลอดจนผู้รับ ผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนาคาแนะนา ให้ ความช่วยเหลือ แก้ไข
อ านวยความสะดวก ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 การประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่ อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
2.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
2.3 เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
2.4 เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2.5 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน มาใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนิ นงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่

3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.1 ความสาคัญของการติดตาม
การติ ด ตามเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการที่
ดาเนิ น การอยู่ หากไม่มีร ะบบติดตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนิ นงานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น เกิดปัญ หาในการควบคุมคุณ ภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดาเนินงาน
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
3.2 ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่ อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
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4. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ด ตาม (Monitoring) เป็ น การติ ด ตามเพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้ า ในการ
ดาเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุ
ไว้ในแผนดาเนิ น การประจาปี พ.ศ. 2564 และในกรณี ที่พบปัญ หา/อุปสรรคในการดาเนินงาน จะได้พิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 การประเมิน ตนเองในการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ห้วยโจด จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
2.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างใน
พื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนาผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จะดาเนินการประเมินผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนา
ใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
2.3 ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือก
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความสาคัญนามาประเมินผลลัพธ์
ของโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไปปรับปรุงพัฒ นางานให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
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กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ที่ 008/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ประกอบด้วย
1. นายราเชน ขันตรีจิตร์
ปลัด อบต.ห้วยโจด
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย นามแย้ม
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 2
กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ปุย้ นอก
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 3
กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ปานสิงห์
สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 6
กรรมการ
5. นางมาลินี หนองรวง
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. นางสายเดือน แจ้งเวหา
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7. นายบูรพา คณิตบุญ
ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด
กรรมการ
8. นางแก้วตา ถาวรยิ่ง
ครู กศน.ตาบลห้วยโจด
กรรมการ
9. นางสารวย คาแปน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. เรือเอกมานะ เสียงพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายศานติ วงษ์สอาด
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
12. นางสาวสมัย ขอดทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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6. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
“ ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้ อม บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล”

7. พันธกิจ (Mission)
7.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน พร้อม
รองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
7.2 เพิ่มศักยภาพของตาบลให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น พัฒนา
ศักยภาพของคน และสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน
7.3 พัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
7.4 พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่ อ การเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนให้ มี ส่ ว น ร่ ว มด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7.5 เพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดีในอนาคต โดยเน้นให้คน คิดเป็น ทาเป็น

8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จึงได้
กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคต
ได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
4. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้
ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
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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 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานควบคุมกากับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒ นาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิ จ รณรงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การติดตามผลการดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลห้ วยโจด ประจาปี
งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จาก
การติดตามผลการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้
1. การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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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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

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน


-



-



-










-

2. การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้

9
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
การคมนาคม
สะดวก
2. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม
การเกษตร
4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
บัญชีครุภัณฑ์

ปี 2562

ตารางที่ 2

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ
82

งบ
ประมาณ
47,829,500

จานวน
โครงการ
95

งบ
ประมาณ
70,418,000

จานวน
โครงการ
170

งบ
ประมาณ
100,228,430

จานวน
โครงการ
153

งบ
ประมาณ
98,352,500

จานวน
โครงการ
150

งบ
ประมาณ
96,825,500

จานวน
โครงการ
650

งบ
ประมาณ
413,653,930

96

17,715,225

106

56,565,225

128

95,705,225

130

104,205,225

130

104,035,225

601

179,176,235

25

14,011,800

92

27,071,800

42

45,021,800

44

46,071,800

44

46,071,800

187

178,249,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

5

1,000,000

13

9,411,050

18

10,999,050

25

16,064,250

26

16,084,250

25

15,584,250

107

68,142,850

5

40,805,000

7

63,805,000

10

97,635,000

10

97,635,000

10

97,635,000

41

397,515,000

-

-

4

22,700

36

819,100

16

473,600

18

489,700

74

1,805,100

แผนภูมิกราฟ แสดงจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

5
2565
2564
2563
2562
2561

4
3
2
1
0

50

100

150

200

จำนวนโครงกำร
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แผนภูมิกราฟ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ 2

ยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

5
4

2565
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 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายการ

ประมาณการไว้ (บาท)

รวม (บาท)

3,406,000
358,000
300,000
1,200,000
36,000
17,700,000
16,000,000
39,000,000

395,605.82
622,357.50
194,709.71
1,386,946
45,520
18,674,737.07
24,346,029.97
45,665,905.17

9,479,770
12,766,892
9,933,838
4,576.000
25.000
2,218,500
39,000,000

11,325,402.88
10,442,892
6,210,213.76
4,256,999
25,000
1,872,200
34,132,707.64

รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวมรายรับ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
เงินรายจ่ายอื่น
หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
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ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
การก่ อสร้าง ปรั บ ปรุง บ ารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่ อระบายน้า และจัดระบบการคมนาคมให้ เป็ น ระเบีย บ
ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน
1. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด จานวน 10 สายทาง
งบประมาณ 142,000บาท จ่ายจากเงินงบกลาง

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด เส้นโคกกลางบ่อขยะ ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 424,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด เส้นซอยดีไทร ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 120.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้า คอร.ศกขนาด
0.40 เมตร x 1.00 เมตร จานวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพักฯ คลส.ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จานวน 1 บ่อ ,บ่อพักฯ
คลส.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จานวน 10 บ่อ ,บ่อพักฯ คลส.ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร จานวน 18 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจานวน 1 ป้าย งบประมาณ 387,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก จานวน 5 สายทาง
งบประมาณ 98,000บาท จ่ายจากเงินงบกลาง
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5. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร
พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจาเสาไฟฟ้า จานวน 1 จุด รวม ๑1 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 472,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

6. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง จานวน 4 สายทาง
งบประมาณ 95,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยโจด ถึงบ้านนางาม ตาบล
ท่าเกวียน กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ 3,250,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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8. โครงการก่อสร้างถนนดินการเกษตรคลองยาง – คลองหินสิ่ว หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวการจราจร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม และวางท่อ
ระบายน้า คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 เมตร จานวน 4 จุดๆละ 9 ท่อน และท่อระบายน้า คอร.ศก ขนาด 0.80
เมตร x 1.00 เมตร จานวน 1 จุด จานวน 9 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 500,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

9. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง จานวน 8 สายทาง
งบประมาณ 99,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง

10. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง จานวน 8 สายทาง
งบประมาณ 99,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง
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11. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร
พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจาเสาไฟฟ้า รวม 11 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 472,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

12. โครงการซ่อมแซมและปรับถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน จานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 96,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง

13. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา จานวน 5 สายทาง
งบประมาณ 120,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง
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14. โครงการวางท่อระบายน้า ถนนสายบ้านห้วยโจด - บ้านบ่อนางชิง ช่วง กม.9.00 ถึง กม.9.500 (ต่อยอดช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง วางท่อระบายน้า คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 เมตร จานวน 176 ท่อน พร้อมบ่อพักฯ คลส.
ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จานวน 19 บ่อ และวางท่อระบายน้า คอร.ศก ขนาด 0.40 เมตร x 1.00 เมตร จานวน 115
ท่อน พร้อมบ่อพักฯ คลส.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จานวน 11 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 500,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 304.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 550,999 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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16. โครงการวางท่อระบายน้าถนนสุวรรณสร 33 สายเก่า ช่วงบ้านทนายนัฐ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้า
คอร.ศก ขนาด 0.60 เมตร x 1.00 เมตร จานวน 70 ท่อน พร้อมบ่อพักฯ คลส.ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร จานวน 6 บ่อ
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 175,000 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง

สรุป ยุทธ์ศาสตร์ 1 จานวน 16 โครงการ งบประมาณ 7,479,999 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดจากยาเสพติด ปลอด
ผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
๑. โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยการตรวจจอประสาทตาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ประจาปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 17,500 บาท จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 56,130 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖4 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
งบประมาณ 12,600 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
งบประมาณ 29,940บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

5. โครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ย เป็นศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจาตาบล (Local Quarantine )
ณ.อาคารโรงปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 491,412 บาท จ่ายจากเงินงบกลาง
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6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖4 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
งบประมาณ 12,600 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

7. โครงการ“เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลห้วยโจด”
งบประมาณ 50,000 บาท จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

8. โครงการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งบประมาณ 199,700 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง
พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จานวน ๔ คน คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน งบประมาณ 24,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 847 คน โดยผูส้ ูงอายุ 60-69 ปี จานวน 543 คน x 12 เดือน x 600 บาท ผูส้ ูงอายุ
70-79 ปี จานวน 207 คน x 12 เดือน x 700 บาท ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จานวน 85 คน x 12 เดือน x 800 บาท
และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน x 12 เดือน x 1,000 บาท
งบประมาณ 6,544,600 จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน ๑๖9 คน คนละ ๘๐๐ บาท จานวน 12 เดือน งบประมาณ 1,854,200 บาท
จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
๒.๓ แนวทางกานพัฒนาด้านการบริการด้านพื้นฐาน
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 52 ม. หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง
งบประมาณ 1,281,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 52 ม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง
งบประมาณ 1,281,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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3. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา สนามกีฬากว้าง 25 เมตร ยาว 46 เมตร พร้อม
อุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล งานดินถมปรับพื้นพร้อมบดอัดแน่น 85% กว้าง 27 เมตร ยาว 49 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท
จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 189,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย เพื่อยกระดับ
องค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนา
ระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขยายโอกาสทาง การศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,ส่งเสริม ทานุบารุง ฟื้นฟู ศาสนาและ
วัฒนาธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณสถาน ที่เป็นเอกลักษณ์,ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน
1. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจาปี 2563
งบประมาณ 5,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

2. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจาปี 2563
งบประมาณ 2,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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3. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
ประจาปี 2563 งบประมาณ 4,500บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
งบประมาณ 5,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

5. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จัดงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี 2564 งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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6. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันที่ระลึกเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
งบประมาณ 2,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

7.

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด ) โครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความสาเร็จ

งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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8. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด ) โครงการเข้าค่ายบรรเลงดุริยางค์นักเรียน
งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

9. อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านห้วยโจด ) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
งบประมาณ 25,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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10. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย/สากล
งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

11. อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
งบประมาณ 20,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

12.อุดหนุนโรงเรียนคลองยำงนุสรณ์โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยวิทยำกรพิเศษ
งบประมาณ 15,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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13.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงโครงการค่ายติวเข้มวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
งบประมาณ 20,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย
งบประมาณ 15,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล

งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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16. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 25,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

17.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 แห่ง
งบประมาณ 1,704,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

สรุป ยุทธ์ศาสตร์ 2 จานวน 32 โครงการ งบประมาณ 14,537,582 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
3.2 แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้ตลอด
ปี,การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียรวมการจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้า
เสี ยรวมส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การปลู กป่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม บริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ งบประมาณ 30,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

2. โครงการปลูกต้นไม้ งบประมาณ 4,400 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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3. โครงการคลองสวยน้าใส งบประมาณ 39,900 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. โครงการบารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ งบประมาณ 10,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

สรุป ยุทธ์ศาสตร์ 3 จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 84,300 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
๕.๑ แนวทางพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติราชการ การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ การแก้ปัญหา ประเมินผล / ตรวจสอบได้
1. โครงการปรับปรุงป้ายสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ติดตั้งกระเบื้องผนังหินแกรนิตโต้สีดา
ขนาดกว้าง 0.60 x ยาว 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งตราองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
งบประมาณ 111,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตรจานวน 1 แห่ง และ
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จานวน 1 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
งบประมาณ 300,000 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน อสม. อปพร. และผู้นาองค์กรต่างๆ
ภายในตาบลห้วยโจด งบประมาณ 416,100 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

4. โครงการอบต.ห้วยโจดร่วมกับอาเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
งบประมาณ 6,400 บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ
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5. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ 200,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

6. ซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องปั๊มจ่ายคลอรีน จานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 40,000บาท จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติ

สรุป ยุทธ์ศาสตร์ 5 จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,073,500บาท
สรุปทั้ง 5 ยุทธ์ศาสตร์ จานวน 58 โครงการ งบประมาณ 22,779,381 บาท

ส่วนที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้
3.1 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
3.2 ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดาเนินการจริง
3.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
3.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและโครงการที่ยังไม่ดาเนินการ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3.5 ควรดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

