ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2561
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ดาเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศ รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

19 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61

ณรงค์ ทองม่วง
(นายณรงค์ ทองม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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งานนโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ตุลาคม 2561
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ส่วนที่ 1
การบทนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 “องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
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๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน ( weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ข้อ ๑2
(๓)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)
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ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรป กครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
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(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน
การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกาลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
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ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประ
เมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
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วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น แผนพัฒน าท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ ๒
การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานงานประเพณี สังคมดีมีความเข็มแข็ง ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ
ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพทั้งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตร
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ และยกระดับมาตรฐานการศึกษา การกีฬา ทางด้าน
สาธารณสุข
พันธกิจที่ 4 .ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตร
ได้อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 5 จัดระเบียบชุมชน สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เข้มแข็งด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
พันธกิจที่ 6 สร้างระบบบริหารจัดการ คุ้มครอง ดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 7 อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
พันธกิจที่ 9 . ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ห้วยร่วม ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
๒. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
๓. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๔. พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑. ส่งเสริมอาชีพหรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว
1. พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญชาวบาน
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืน
สู่สภาพปกติ
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ดาเนินการ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2และ ข้อ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ร่วม จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 28 กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกก็ได้ ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง
จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้)
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
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พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม การแต่งตั้ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ตามคาสั่งที่ 297/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายลื้น พุ่มพฤกษ์ สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. นายน้อย พุ่มพฤกษ์ สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. นายบุญยัง ศรีคาพา สมาชิกสภาท้องถิ่น
4. นายบุญส่ง อินทร์เทศ ตัวแทนประชาคม
5. นางสมศรี ศรีคาพา ตัวแทนประชาคม
6. นายวิโรจน์ บัวกลม
ผู้แทนหน่วยงาน
7. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ
ผู้แทนหน่วยงาน
8. นายณัฐ สุพิมพ์
หัวหน้าส่วนการบริหาร
9. นางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์
หัวหน้าส่วนการบริหาร
10. นายจาลอง สังกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายจาลอง ช่วยอุระชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีนางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการ
กาหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 4) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
1. ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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การกากับการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ประเด็นการประเมิน
มี
การ
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น

10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

14
10

การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2561
ที่

ยุทธศาสตร์

2562

2563

2564
จา
นวน

งบประมาณ

49,110,000 247 105,630,000 115 47,205,000

6

5,950,000

2,792,000

38

3,662,000

27

3,446,000

2

190,000

1

5๐,๐๐๐

1

50,000

1

50,000

1

50,000

17

4,125,๐๐๐

17

4,125,000

15

805,000

-

-

5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

51

2,953,๐๐๐

45

3,718,000

32

2,343,000

-

-

6 ด้าน การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6

120,000

7

1๖0,000

4

70,000

-

-

4,685,000

23

6,205,000

12

1,645,000

-

-

190 63,835,000 387 123,550,000 ๒06 55,565,00๐

9

6,190,000

จา
นวน

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

54

และ 36

3 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว
4 ด้านการอนุรักษ และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญา ทองถิ่นและปราชญ
ชาวบาน

7 ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมา
25
ภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

งบประมาณ

จา
นวน

งบประมาณ

จา
นวน

งบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561
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ตารางที่ 2 จานวน โครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

13

24.53

1,837,000

13..09

กองช่าง

13

24.53

1,837,000

13.09

20

37.74

11,131,000

79.30

20

37.74

11,131,000

79.30

3. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท้อง
เที่ยว
รวม

1

1.89

30,000

0.21

1

1.89

30,000

0.21

4. ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
รวม

2

3.77

100,000

0.71

2

3.77

100,000

0.71

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย
รวม

2

3.77

40,000

0.28

2

3.77

40,000

0.28

6. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
รวม

1

1.89

30,000

0.21

1

1.89

30,000

0.21

7. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน
รวม

2

3.77

20,000

0.14

2

3.77

20,000

0.14

8. ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมมาภิ
บาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

12

22.64

848,000

6.04

12

22.64

848,000

6.04

53

100

14,036,000

100

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
รวม
2. ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชิวิต
รวม

รวมทั้งหมด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
กองคลัง
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ตารางที่ 3 สรุปการดาเนินการโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไดแค บริเวณ
ถนนลาดยาง – บ้านนางสมนึก สังวริ
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านชะลอมยาว
บริเวณถนนคอนกรีตเดิม – บ้านนายหน่อน ทองลบ
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2บ้านห้วยร่วมเหนือ
บริเวณบ้านนางสาวพนิดาบุญจิตร – ถนน ค.ส.ลเดิม
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4บ้านห้วยร่วมใหญ่
บริเวณบ้านนางสนิท คงสูน – บ้านนางแย้ม
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8บ้านจิกใหญ่ บริเวณถนน
คอนกรีตเดิม – บ้านนายสมจิตร
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีสุนทร
บริเวณถนนคอนกรีตเดิม – บ้านนายสนั่น
7. ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยร่วมใต้
8. ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ยภายในหมู่ที่ 3
บ้านห้วยร่วมกลาง
9. ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ยหมู่ที่ 11บ้าน
สว่างอารมณ์ สายเลาะคันคลอง
10. ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับเกลี่ยหมู่ที่ 9 บ้าน
เนินแต้
11. ลงหินคลุกวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยร่วม
12. โครงการขุดลอกคลองสายห้วยตาดา หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6
13. โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1-3 และหมู่ที่ 5

รวม
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1

17

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
2. ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชิวิต
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5. อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองบัวตามโครงการ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทาหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประจาปี 2561
6. อุดหนุนอาเภอหนองบัวตามโครงการการดาเนินงานในกิจการ
กิ่งกาชาดอาเภอหนองบัวประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
9. โครงการแข่งขันกีฬาตาบลห้วยร่วม ประจาปี พ.ศ. 2561
“ห้วยร่วมคัพ” ครั้งที่ 5
10. อุดหนุนอาเภอหนองบัวตามโครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 36 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจิกใหญ่ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจิกใหญ่คัพ ประจาปี 2561
12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13. เบี้ยยังชีพคนพิการ
14. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
15. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(หนูน้อยเรียนรู้
โลกกว้าง ณ บึงบอระเพ็ด)
16. โครงการจ้างนักเรียนและนักศึกษาทางานในช่วงปิดภาค
เรียน
17. โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

ดาเนินการ
แล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ




ยังไม่
ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
19. โครงการสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียบสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนขั บ้า
20. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ห้วยร่วม

ดาเนินการ
แล้ว
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

รวม

4

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ



รวม

4. ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
2. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ยังไม่
ดาเนินการ



รวม

3. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและการท้องเที่ยว
1. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ

ระหว่าง
ดาเนินการ



2
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
1.โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
2.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ




รวม

2

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

6. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

รวม

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ



รวม

7. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน
1. โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ระหว่าง
ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
8. ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลห้วยร่วมตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล
ห้วยร่วม
3. โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล
4. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพผู้นาท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้นาชุมชน
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ข้าราชการการเมืองและผู้นาชุมชน
6. โครงการอบต.เคลื่อนที่
7. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8. อุดหนุนอาเภอหนองบัวตามโครงการ/กิจกรรมงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
9. อุดหนุนอาเภอหนองบัวตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10. จ้างสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจประชาชน
11. อุดหนุนอาเภอหนองบัวตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปกปูองสถาบันอาเภอหนองบัว ปี 2561
12. โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์
รวม

ดาเนินการ
แล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ
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ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงาน (ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

( การติดตามและประเมินผล)
1.

2

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านไดแค
บริเวณถนนลาดยาง
– บ้านนางสมนึก
สังวริ

ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ระยะทาง 65
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร)(รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.ห้วย
ร่วมกาหนด)
ผิวจราจรกว้าง 3.00
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร ระยะทาง 65
หมู่ที่ 7 บ้านชะลอม เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
ยาว บริเวณถนน
สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
คอนกรีตเดิม – บ้าน น้อยกว่า 195 ตาราง
นายหน่อน ทองลบ เมตร)(รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.ห้วย
ร่วมกาหนด)

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 76 ลาดับที่ 68

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 89
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ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

( การติดตามและประเมินผล)
3.

4

5

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2บ้านห้วยร่วม
เหนือ บริเวณบ้าน
นางสาวพนิดาบุญ
จิตร – ถนน ค.ส.ล
เดิม

ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ระยะทาง 85
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 249 ตร.ม.)
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด)
ผิวจราจรกว้าง 3.00
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร ระยะทาง 65
หมู่ที่ 4บ้านห้วยร่วม เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
ใหญ่ บริเวณบ้าน สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
นางสนิท คงสูน –
น้อยกว่า 195 ตร.ม.)
บ้านนางแย้ม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด)
ผิวจราจรกว้าง 3.00
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร ระยะทาง 65
หมู่ที่ 8บ้านจิกใหญ่ เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
บริเวณถนน
สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
คอนกรีตเดิม – บ้าน น้อยกว่า 195 ตร.ม.)
นายสมจิตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด)

129,000

129,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 58 ลาดับที่ 9

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่สนแผนพัฒนา

100,000

100,000

-

กองช่าง
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สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 66 ลาดับที่ 34

สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 84 ลาดับที9่ 2

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

( การติดตามและประเมินผล)
6.

7

8

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้าน
สามัคคีสุนทร
บริเวณถนน
คอนกรีตเดิม – บ้าน
นายสนั่น

ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ระยะทาง 86
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพ (พื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 258 ตาราง
เมตร)(รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.ห้วย
ร่วมกาหนด)
กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
ซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อม ระยะทาง 165.00
ไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 เมตร (ปริมาณหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า
บ้านห้วยร่วมใต้
200.16 ลูกบาศก์
เมตร)
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด)
(ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
ซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อม กว่า 20.16 ลบ.ม.)
ไถ่ปรับเกลี่ยภายใน (รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
หมู่ที่ 3 บ้านห้วย
กาหนด)

134,000

134,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า93 ลาดับที่ 124

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

100,000

100,000

-

กองช่าง

ร่วมกลาง
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สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 66 ลาดับที่ 34

สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 61 ลาดับที่ 17

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

( การติดตามและประเมินผล)
9.

10.

11.
12.

ซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อม
ไถ่ปรับเกลี่ยหมู่ที่
11บ้านสว่าง
อารมณ์ สายเลาะ
คันคลอง
ซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อม
ไถ่ปรับเกลี่ยหมู่ที่ 9
บ้านเนินแต้

ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 200.16 ลบม

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 97 ลาดับที่ 135

ปริมาณหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 200.16
ลูกบาศก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด)
รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด

100,000

100,000

-

กองช่าง

- มีถนนที่ได้คุณภาพ ในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกของ
ประชาชนในพื้นที่

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

- มีคลองที่กว้างขึ้นสามารถกัก
เก็บน้าไว้ทาการเกษตรในฤดูแล้ง
ได้
- มีคลองที่กว้างขึ้นสามารถกัก
เก็บน้าไว้ทาการเกษตรในฤดูแล้ง
ได้

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

โครงการขุดลอก
คลองสายห้วยตาดา
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6
รายละเอียดตามแบบ
โครงการขุดลอก
คลองสายหมู่ที่ 1- แปลนอบต.ห้วยร่วม
กาหนด
3 และหมู่ที่ 5
รวม

400,000

400,000

-

274,000

154,676

119,324

1,737,000

1,617,676

119,324

กองช่าง
กองช่าง
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สี่ พ.ศ.2561-2564
หน้า 90 ลาดับ 114

สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 171 ลาดับที่ 7
- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 125 ลาดับที่ 4

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชิวิต
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
1.

2.

3.

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

จ่ายเป็นค่าดาเนินงาน
ตามโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
กิจกรรมเรียน
ทาอาหาร กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ
โครงการสัตว์ปลอด จัดกิจกรรมและค่า
ดาเนินการฉีดวัคซีน
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
(ค่าวัคซีนจัดวัดซื้อใน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยา
สาตร์หรือการแพทย์)

30,000

22,093

7,907

สานักปลัด

- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ห้วยร่วมได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่

ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 145 ลาดับที่ 17

10,000

9,993

7

สานักปลัด

- จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 144 ลาดับที่ 12

40,000

6,775

33,225

สานักปลัด

- จัดอบรมเพื่อให้ประชาชนรู้
จัดการเฝูาระวังและการ
ปูองกัน โรคพิษสุนัขบ้า
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- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้า 5 ลาดับที่
2

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
4.

5.

6..

ผลผลิต

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ระดับ
ระดับต่างๆ

ต่างๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬาสิรินธรคัพ การ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ระหว่าง
หน่วยงานอื่น ฯลฯ
โครงการแข่งขันกีฬา จัดงานแข่งขันกีฬา
ตาบลห้วยร่วม
ตาบลห้วยร่วม
ประจาปี พ.ศ.
ประจาปี พ.ศ.
2561 “ห้วยร่วมคัพ
2561 “ห้วย
ร่วมคัพ” ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5”
อุดหนุนอาเภอหนอง จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
บัว ตามโครงการ อาเภอหนองบัว ตาม
โครงการแข่งขัน
แข่งขันฟุตบอล
ฟุตบอลประเพณี “สิ
ประเพณี “สิริน
ธรคัพ” ครั้งที่ 36 รินธรคัพ” ครั้งที่ 36
ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ออกกาลังกาย
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 150 ลาดับที่ 1

350,000

386,575

36,575
(โอนเพิ่ม)

สานักปลัด

30,000

30,000

-

สานักปลัด

- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้
ออกกาลังกาย

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 150 ลาดับที่ 2

25,000

21,090

3,910

สานักปลัด

- สนับสนุนการออกกาลังกาย

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่

พ.ศ. 2561
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ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 187 ลาดับที่ 2

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
7.

8.

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านจิกใหญ่ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีจิกใหญ่คัพ
ประจาปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9.

เบี้ยยังชีพคนพิการ

10.

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
- สนับสนุนการออกกาลังกาย - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 187 ลาดับที่ 3

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
จิกใหญ่ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาประเพณี
จิกใหญ่คัพ ประจาปี
2561

10,000

10,000

-

สานักปลัด

เงินสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
เงินสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการและทุ
พลภาพ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม
เงินสงเคราะห์ผู้ติด
เชื้อเอดส์ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม

7,400,000

7,048,200

351,800

สานักปลัด

- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142 ลาดับที่ 1

1,800,000

1,601,600

198,400

สานักปลัด

- จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142 ลาดับที่ 2

48,000

42,000

6,000

สานักปลัด

- สนับสนุนการออกกาลังกาย

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
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ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142 ลาดับที่ 3

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
11.

12.

13.

14.

15.

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่(หนูน้อย
เรียนรู้โลกกว้าง ณ
บึงบอระเพ็ด)
โครงการจ้าง
นักเรียนและ
นักศึกษาทางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน
จัดซื้ออาหารเสริม
นม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

(การติดตามและประเมินผล)
- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
เล็ก อบต.ห้วยร่วม ได้เรียนรู้ ปี พ.ศ.2561-2564
สิ่งใหม่รอบตัว
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า
4 ลาดับที่ 1
- นักเรียน นักศึกษา ให้มี
- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
รายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142 ลาดับที่ 4

จัดอบรม ทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่

30,000

29,000

1,000

สานักปลัด

- สนับสนุนนักเรียน
และนักศึกษาทางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

40,000

38,400

1,600

สานักปลัด

440,000

431,574.18

8,425.82

สานักปลัด

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัด สปฐ. ในเขต
ตาบลห้วยร่วม มีอาหารเสริม
นม

356,400

350,600

5,800

สานักปลัด

- สนับค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
สปฐ. ในเขตตาบลห้วยร่วม

10,000

7,044

2,956

สานักปลัด

- ได้จานวนจานวนสุนัขและ
แมวในตาบลห้วยร่วม

- จัดซื้ออาหารเสริม
นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ในเขตตาบล
ห้วยร่วม
โครงการสนับสนุน - จัดการเรียนการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร สอนสาหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษา
- อาหารกลางวัน
สาหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนสุนัขและแมว
โครงการสารวจ
จานวนสัตว์และขึ้น ในตาบลห้วยร่วม

ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ฯ
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หมายเหตุ

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า
5 ลาดับที่ 12

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
16.

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
รวม

ผลผลิต
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

งบประมาณ
ตั้งไว้
140,000

งบประมาณ
ที่ใช้
84,084

10,759,400 10,109,028.18

งบประมาณ
คงเหลือ
19,662

650,371.82
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หน่วย
ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
สานักปลัด

(การติดตามและ
ประเมินผล)
- เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1.

โครงการส่งเสริม
และฝึกอบรมอาชีพ
รวม

ผลผลิต
จัดอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้แก่ประชาชน

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

30,000

25,950

30,000

25,950

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

สานักปลัด

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

4,050
4,050
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หมายเหตุ
- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่

ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 166 ลาดับที่ 22

ยุทธศาสตร์ 4

ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
1.

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

2.

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ

รวม

จัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมงานประเพณี
สงกรานต์ตาบลห้วย
ร่วม
จัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมงานประเพณี
ตาบลห้วยร่วม

50,000

50,000

-

สานักปลัด

-ประชาชนในตาบลห้วยร่วมได้ - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
สืบสานประเพณี
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 151 ลาดับที่ 6

50,000

50,000

-

สานักปลัด

-ประชาชนในตาบลห้วยร่วมได้ - บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
สืบสานประเพณี
ปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลี่ยนแปลเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้า 7 ลาดับ
ที่ 1)

100,000

100,000

-
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ยุทธศาสตร์ 5

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
1.

2.

โครงการขับขี่
ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร

ดาเนินการจัดอบรม
ตามโครงการขับขี่
ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร
โครงการปูองกันและ จัดโครงการปูองกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทาง
ช่วงเทศกาลต่างๆ
ถนนช่วงเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์
รวม

20,000

20,000

-

สานักปลัด

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้รับความและนาไปปฏิบัติ

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 165 ลาดับที่ 5

20,000

25,360

6,000
(โอนเพิ่ม)

สานักปลัด

- จัดตั้ง ด่านชุมชน ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 157 ลาดับที่ 6

40,000

45,360

6,000
(โอนเพิ่ม)
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ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและระเมินผล)
1.

โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

รวม

จัดกิจกรรม จัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยยา
เสพติดให้แก่
นักเรียนในเขตพื้นที่
อบต.ห้วยร่วม

30,000

29,904

96

30,000

29,904

96

สานักปลัด
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เด็กเยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า
165 ลาดับที่ 16

ยุทธศาสตร์ 7 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและประเมินผล)
1.

โครงการรักน้า รัก
ปุา รักษาแผ่นดิน

จัดงาน จัดกิจกรรม
ตามโครงการรักน้า
รักปุา รักษาแผ่นดิน

10,000

9,000

1,000

สานักปลัด

ประชาชนในตาบลห้วยร่วม ร่วม
รักปลูกปุา และรักษาต้นไม้

2.

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย

จัดอบรมและจัด
กิจกรรมหมู่บ้าน
ต้นแบบการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่อบต.
ห้วยร่วม

30,000

29,975

25

สานักปลัด

-จัดอบรม ให้ความรู้แก่
ประชาชน และการสาธิตการ
นาขยะมาใช้ใหม่

40,000

38,975

1,025

รวม
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- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 170 ลาดับที่ 5
- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า
9 ลาดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ 8 ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

1.

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตาบลห้วยร่วมตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลห้วยร่วม

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตาบลห้วยร่วมตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตาบลห้วยร่วม

10,000

10,000

-

สานักปลัด

2.

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ท้องถิ่น บุคลากร
ท้องถิ่น และผู้นา
ชุมชน

จัดอบรมและ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ท้องถิ่น บุคลากร
ท้องถิ่น และผู้นา
ชุมชน

150,000

144,440

5,560

สานักปลัด
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ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

จากการติดตามและประเมินผล
- อุดหนุนเงินศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตาบลห้วย
ร่วม เพื่อจัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

- บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า
186 ลาดับที่ 1

-เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพผู้นาท้องถิ่น บุคลากร
ท้องถิ่น และผู้นาชุมชน

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 175 ลาดับที่ 8

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
3.

4.

5.

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
ข้าราชการการเมือง
และผู้นาชุมชน
โครงการอบต.
เคลื่อนที่

ผลผลิต

จัดอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
ข้าราชการการเมือง
และผู้นาชุมชน
ดาเนินงานตาม
โครงการอบต.
เคลื่อนที่ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
อบต.
อุดหนุนอาเภอหนอง จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
บัวตามโครงการ/
อาเภอหนองบัวตาม
กิจกรรมงานเฉลิม โครงการ/กิจกรรม
พระชนมพรรษา 12 งานเฉลิมพระ
สิงหา
ชนมพรรษา 12
พระบรมราชินีนาถ สิงหาหา
ประจาปีงบประมาณ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2561
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
จากการติดตามและประเมินผล
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง ข้าราชการการเมือง และ
ผู้นาชุมชน

หมายเหตุ

150,000

149,070

930

สานักปลัด

20,000

19,948

52

สานักปลัด

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็น

- บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า
168 ลาดับที่ 32

4,000

4,000

-

สานักปลัด

-สนับสนุนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 184 ลาดับที่ 1

37

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 175 ลาดับที่ 7

ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
6.

อุดหนุนอาเภอหนอง
บัวตามโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561
รวม

ผลผลิต
จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาเภอหนองบัวตาม
โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ

4,000

4,000

-

338,000

329,455

6,542

สานักปลัด
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ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
จากการติดตามและประเมินผล
-สนับสนุนวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ

หมายเหตุ
- บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้า 7 ลาดับที่ 2

ตารางที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์

แผน ปี 2561
โครง งบประมาณ
การ

การตั้งงบประมาณ
โครง งบประมาณ
การ

ผลการดาเนินงาน
โครง งบประมาณ
การ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชิวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท้อง
เที่ยว
4. ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า
ยั่งยืน
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรม
มาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

54

49,110,000

13

1,837,000

12

1,617,676

36

2,792,000

20

11,131,000

16

10,125,282.18

1

5๐,๐๐๐

1

30,000

1

25,950

17

4,125,๐๐๐

2

100,000

2

100,000

41

2,352,๐๐๐

2

40,000

2

45,360
(โอนเพิ่ม)

10

600,000

1

30,000

1

29,904

6

120,000

2

20,000

1

9,000

25

4,685,000

12

848,000

7

361,433

รวมทั้งสิ้น

190

63,835,000

53

14,036,000

42

12,314,605.18

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี พ.ศ.2561 จานวน 190 โครงการ งบประมาณ
63,835,000,000 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 จานวน 53 โครงการ งบประมาณ 14,036,000 บาท
- ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. จานวน 42 โครงการ งบประมาณ 12,314,605.18 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

39

ตารางที่ 6 สรุปผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชิวิต
ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท้อง
เที่ยว
ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน
ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวม

โครงการทั้งหมด
(ปี 61)
จานวน
54
36

โครงการ
ตั้งงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
13
24.53
20

37.74

1

1.89

1
2
17
41
10
6
25
190

3.77

2

3.77

1
2

1.89
3.77

12

53

โครงการ
ที่สาเร็จ
จานวน
ร้อยละ
28.57
12
16
1
2
2

38.10
2.38
4.76
4.76

1

2.38
2.38

22.64

7

16.67

100

42

100

1

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (42x100)/190 = 22.11
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนา 4ปี พ.ศ.2561
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (42x100)/53 = 79.25
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
จานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จานวน 190 โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 จานวน 53 โครงการ
เป็นโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 42 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

40

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

8

7

6

5

4

3

2

1

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปี 2561

41

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจากแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
หมายเหตุ
: ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจากัดที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ภาระหน้าที่ที่ต้องทา ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก
มีข้อเสนอแนะ
1.
กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดาเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดาเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2561 นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วมรับทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว ควรแจ้ง ให้กอง/งานต่างๆ
รับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นาไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดี
อยู่แล้วให้ดีต่อไป
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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