รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
(รอบ เดือนตุลาคม)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบเดือนตุลาคม 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
........................................................................
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย
และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ .ศ.๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๔ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในวันที่เปิดเผยแผนภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วม จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.25 ๖๐ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ของอบต.ห้วยร่วม
"พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน สืบสานงานประเพณี สังคมดีมีความเข้มแข็ง ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ
ดูแลใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม"
ข. พันธกิจของอบต.ห้วยร่วม
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพทั้งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตร
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 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
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พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
พันธกิจที่ 9 . ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ห้วยร่วม ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญชาวบาน
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืน
สู่สภาพปกติ

3
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื น
2. ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ง. การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วม ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.25 ๖๐ – 256 ๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25 ๖๐ – 256๒) เมื่อวันที่
3๑ พฤษภาคม 255๙ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒) ดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

25๖๐

256๒

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 43
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

30,780,000

174

69,360,000

159 71,380,000

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริม 39
คุณภาพชีวิต

4,521,000

68

8,261,000

69

8,361,000

๒

๖๐,๐๐๐

15

6,010,000

13

3,030,000

๙

๓๑๐,๐๐๐

10

330,000

10

330,000

๑,๑๒๐,๐๐๐

12

995,000

14

4,715,000

3 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิช

ยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว
4 ด้านการอนุรักษ และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา
ทองถิ่นและปราชญชาวบาน

จานวน

256๑

5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ ๑๓
การรักษาความสงบเรียบร้อย

จานวน

งบประมาณ

6 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

9

28๓,000

8

26๓,000

10

40๘,000

7 ด้าน การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔

๗๐,000

๗

1๖0,000

๗

1๖0,000

๑,๘๗๐,000

๒๙

๒,๘๔5,000

3๐

3,๓๔๕,000

๓๙,๐๑๔,000

๓๒๓

๘8,2๒๔,000

๓๑๒ ๙๑,๗๒๙,00๐

8 ด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมา
ภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมือง 2๓
ที่ดี
รวม

1๔๒
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 255 ๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวนทั้งสิ้น
19 โครงการ งบประมาณ 9,799,600 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

1

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)
170,000

2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7

9,079,600

3 ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว

1

30,000

4 ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

-

-

1

46,000

6 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

20,000

7 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน

2

30,000

๘ ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6

424,๐00

19

9,799,600

ที่

ยุทธศาสตร์

รวม

จานวน
โครงการ

6
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จานวนเงิน 9,799,600 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ จานวนเงิน 9,799,600 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7

9,079,600

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

1

30,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบาน

-

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

1

46,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

20,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2

30,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

6

424,000

รวม

19

9,799,600

170,000

14
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ที่ตั้งไว้

งบประมาณ

1. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยร่วม

เงินอุดหนุน

2,384,400

2,384,400

2 ด้านการพัฒนา
2. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
การศึกษา และ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส จานวน 2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หลัง งบประมาณ (พมจ.)

เงินอุดหนุน

40,000

40,000

3 ด้านการพัฒนา
3. โครงการดาเนินงานและ
การศึกษา และ
จัดบริการคนพิการศูนย์บริการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ ต.ห้วยร่วม ประจาปี
งบประมาณ 2560

เงินอุดหนุน

19,725

19,725

4 ด้านการพัฒนา
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพคน
การศึกษา และ
พิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2560

เงินอุดหนุน

75,395

75,395

2,519,520

2,519,520

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการ

รวม 4 โครงการ

11
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ที่ตั้งไว้

งบประมาณ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เกลีย่ หมู่ที่ 9
ทางการเกษตร

เงินสะสม

50,000

50,000

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร

2. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับ
เกลี่ย สายสามแยกคลองมาตร
หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 3

เงินสะสม

100,000

100,000

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร

3. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับ
เกลี่ยสายห้าแยก ถึงบ้านนาย
น้อย หมู่ที่ 4

เงินสะสม

100,000

100,000

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร

4. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับ
เกลี่ย สายสามแยกคลองมาตร
บริเวณนานางสมนึกถึง นานาย
บุญส่งหมู่ที่ 6

เงินสะสม

111,000

111,000

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงหินคลุกพร้อมไถ่ปรับ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เกลีย่ หมู่ที่ 8
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

100,000

100,000

11
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ที่ตั้งไว้

งบประมาณ

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7,9,6 บริเวณนานาบุญธรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

165,000

165,000

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 บริเวณสระหลวงหมู่ที่ 8 ถึง
และสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่นานางน้อย
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

158,000

158,000

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8. โครงการขุดลอกคลอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หมูท่ ี่ 5
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

86,000

86,000

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9. โครงการซ่อมแซมถนนชารุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการถมดินลงหินคลุกพร้อม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม ไถ่ปรับเกลี่ย หมู่ 9
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

38,000

38,000

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10. โครงการซ่อมแซมดินทรุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริเวณ หมู่ที่ 2
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

32,000

32,000

11
ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ที่ตั้งไว้

งบประมาณ

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 11. โครงการขุดลอกคลอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ท่ี 8
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

150,000

150,000

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 12. โครงการขุดลอกคลองห้วย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตาดา หมู่ที่ 5
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

243,000

243,000

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 13. โครงการขุดลอกคลอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ท่ี 7
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

103,000

103,000

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 14. โครงการขุดลอกคลอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ท่ี 3
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตร
พื้นฐาน

เงินสะสม

57,000

57,000

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 15. โครงการขุดลอกคลอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ท่ี 10
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการเกษตรพื้นฐาน

เงินสะสม

343,000

343,000

1,836,000

1,836,000

รวม 15 โครงการ

11

15
จานวนและร้อยละของโครงการที่ดาเนินการจริงตามแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
และปราชญ์ชาวบาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการสร้าง
ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ จ่ายขาด
เงิน
โครงการใน
ในข้อ เงินสะสม อุดหนุน
แผนพัฒนา
บัญญัติฯ
เฉพาะกิจ

คิดเป็น
ร้อยละ

43

1

15

2

41.86

39

7

-

2

23.08

2

1

-

-

50.00

9

-

-

-

-

13

1

-

-

7.69

9

1

-

-

11.11

4

2

-

-

50.00

23

6

-

-

142

19

15

4

26.09
26.76

10
จานวนและร้อยละของโครงการที่ดาเนินการจริงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการ
ท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จานวน
โครงการ
ข้อบัญญัติฯ

จานวน
โครงการ
ดาเนินการจริง

1

1

7

7

100

1

1

100

-

-

-

1

1

100

1

1

100

2

2

100

6

6

100

19

19

100

คิดเป็น
ร้อยละ
100
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
**********************************************
ปัญหาและอุปสรรค
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ขอบข่ายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม จึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมเข้าแก้ไขในทุกปัญหา
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมสาหรับดาเนินโครงการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
3. ประชาชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
4. จานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีมีจานวนมากเกินไปจึงไม่สมดุลกับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน แผ่นพับ/เอกสาร เป็นต้น
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง และควรให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบทุกโครงการ
3.
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ควรพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายรับในแต่ละปีงบประมาณ
4. ควรรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของโครงการต่างๆ และรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
ที่ดาเนินการแล้ว ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
รับทราบเป็นประจาทุกๆ ไตรมาส(3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง)
รวม 4 ไตรมาส เพื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ จักได้รับทราบข้อมูลและทาการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยลงตรวจสอบ ณ พื้นที่
โครงการอย่างต่อเนื่อง
5. ควรกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษให้เพิ่มขึ้นและจริงจัง เนื่องจากขณะนี้
พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษกาลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว และในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมมีช่องทางการจาหน่ายหลายแห่ง เช่น ตลาดเศรษฐกิจชุมชน ตลาดนัดชุมชน
เป็นต้น
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7. ควรสนับ สนุน งบประมาณในการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมตาบลห้วยร่วมเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น งบประมาณ
ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีก
ทางหนึ่ง
8. ควรส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ที่
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

9
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่มกี ารเบิกจ่ายจริง จาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
งบตาม
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ข้อบัญญัติ
(บาท)
170,000
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างมูล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ค่าเพิ่มทางการเกษตร
ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
30,000
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ จานวน
7,184,400
เสริมคุณภาพชีวิต
๘๘๙ ราย
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการเบีย้ ยังชีพผูพ้ ิการ จานวน
1,459,200
เสริมคุณภาพชีวิต
๑๕๒ ราย
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการเบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
36,000
เสริมคุณภาพชีวิต
จานวน ๖ ราย
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิด
30,000
เสริมคุณภาพชีวิต
ภาคเรียน
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการบ้านท้องถิน่ ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
300,000
เสริมคุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยร่วมคัพ
30,000
เสริมคุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
40,000
เสริมคุณภาพชีวิต
พิษสุนขั บ้า
ด้านพัฒนาการจัดการระเบียบชุมชน โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
46,000
สังคมและการรักษาความสงบ
การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะ
เรีบยร้อย
อย่างถูกวิธี
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โครงการณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
20,000
ยาเสพติด
ยาเสพติด
20,000
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลด
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมฯ
ภาวะโลกร้อน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
10,000
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมฯ
ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
โครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก
10,000
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
โครงการฝึกอบรมดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
150,000
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการพัฒนาศักยภาพผูน้ าท้องถิน่ และ
บุคลากรท้องถิน่
ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
120,000
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข่าวสารการซือ้ หรือการจ้าง และศูนย์
บริการข้อมูลท้องถิน่ ของหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ

เบิกจ่ายจริง
(บาท)
170,000
24,580

6,833,000
1,479,200
36,000
49,000
(โอนงบประมาณเพิม่ )

300,000
30,000
32,100
46,000

1,860
20,000
3,110
750
146,850

12,000

9
ที่

ยุทธศาสตร์

17 ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
18 ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ

โครงการ
โครงการกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหามหาราชินี (อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอ)
โครงการสารวจประเมินความพึงพอใจในการ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้บริการประชาชน
19 ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
โครงการจัดซือ้ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1-5 วัตต์
รวมทั้งสิน้ 19 โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)
4,000

เบิกจ่ายจริง
(บาท)
4,000

20,000

18,000

120,000

115,000

9,799,600

9,321,450

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีดังนี้
แหล่งทีม่ า
งบตาม
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
ที่
1 ด้านโครสร้างพืน้ ฐาน และสร้างมูลค่า โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เงินรายได้และ 170,000 เพือ่ ความสะดวกในการทากิจกรรม
เพิม่ ทางการเกษตร
ต่างๆ
เงินอุดหนุน
2 ด้านอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
เงินอุดหนุน
อาชีพให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเทีย่ ว
3 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ จานวน
7,184,400 เพือ่ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ
เงินอุดหนุน
เสริมคุณภาพชีวติ
๘๘๙ ราย
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุฯ
4 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่ง
โครงการเบีย้ ยังชีพผู้พิการ จานวน
1,459,200 เพือ่ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ
เสริมคุณภาพชีวติ
๑๕๒ ราย
เงินอุดหนุน
เบีย้ ยังชีพผู้พิการ ฯ

7
8
9
10

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จานวน 1 แห่ง
จัดอบรมอาชีพระยะสั้นและฝึกปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป
จัดโครงการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
จานวน ๘๘๙ ราย
จัดโครงการเบีย้ ยังชีพผู้พิการ ฯ
จานวน ๑๕๒ ราย

โครงการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุน 36,000 เพือ่ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ จัดโครงการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ
จานวน ๖ ราย
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ
จานวน ๖ ราย
โครงการช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ แบ่งเบาภาระทางการเงินสาหรับ จ้างนักเรียน ทางานที่ อบต.ห้วยร่วม ในช่วง
เงินอุดหนุน
นักเรียนและป้องกันการมั่วสุม
ปิดเทรม
ยาเสพติด
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้
เงินรายได้และ 300,000 เพือ่ สนับสนุนโครงการบ้านท้อง
สนับสนุนการโครงการบ้านท้องถิ่นคุณภาพชีวติ
องค์ราชัน
เงินอุดหนุน
ถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการแข่งขันกีฬาห้วยร่วมคัพ
เงินรายได้และ 30,000 เพือ่ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาห้วยจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา
คุณภาพชีวติ
เงินอุดหนุน
ร่วมคัพ
ห้วยร่วมคัพ
ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค เงินรายได้และ 40,000 เพือ่ ป้องกันและควบคุมการการเผย รณรงค์ป้องกันและควบคุมการการเผย
คุณภาพชีวติ
พิษสุนัขบ้า
เงินอุดหนุน
แพร่ระบาดต่างๆ
แพร่ระบาดต่างๆ
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ เงินรายได้และ 46,000 เพือ่ ส่งเสริมการลดขยะและเสริมสร้าง จัดโครงการการลดขยะและเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
ด้าการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ขยะ การทิง้ ขยะ การคัดแยกขยะ และการ
เงินอุดหนุน
ความรู้เกี่ยวกับวิธกี ารคัดแยกขยะและ กับวิธกี ารคัดแยกขยะและการนากลับมาใช่ใหม่
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
การนากลับมาใช่ใหม่
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5 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
6 ด้านพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ผลผลิต

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ที่
11 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
12 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
14 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โครงการปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวเพือ่
ลดภาวะโลกร้อน
โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน

18 ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
19 ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

โครงการสารวจประเมินความพึงพอใจใน
เงินรายได้และ
การให้บริการประชาชน
เงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ เงินรายได้และ
1-5 วัตต์
เงินอุดหนุน

16 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

4,000 เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
20,000 เพือ่ ให้ประชาชนประเมินความพึง
พอใจในการใช้บริการของประชาชน
120,000 เพือ่ ใช้ในงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย และการติดต่อ
สื่อสารงานในด้านต่างๆ

ผลผลิต
จัดอบรม/จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดอบรมอาสาสมัครปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียว
จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
สาหรับคณะผู้บริหาร
จัดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างระดับอาเภอ จานวน 1 แห่ง

จัดอบรม/จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรม
อาเภอหนองบัว
จัดทาโครงการสารวจประเมินความพึง
พอใจในการใช้บริการของประชาชน
ติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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17 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ

โครงการฝึกอบรมดูงานเพิม่ ประสิทธิภาพ
เงินรายได้และ
และการพัฒนาศักยภาพผู้นาท้องถิ่น และ
เงินอุดหนุน
บุคลากรท้องถิ่น
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
เงินรายได้และ
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง และศูนย์บริการ เงินอุดหนุน
ข้อมูลท้องถิ่นของหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
โครงการกิจกรรมงานเฉลิมพระชนม
เงินรายได้และ

15 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
20,000 เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในตาบลห้วยร่วม
20,000 เพือ่ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครโครง
การปลุกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
10,000 เพือ่ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
โครงการปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว
10,000 เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
150,000 เพือ่ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้นา
ท้องที่
120,000 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อ
หรือการจ้างฯ

