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ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบัติงาน
(Performance indicators)
การติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า
การด่ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต่ า บลทุ่ ง กระบ่ า
ประจ่ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่า งเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 ถึ ง
มีนาคม พ.ศ. 2561) ด่าเนิ นการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้ อ 29 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท่ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถินจะต้องด่าเนินการ
(1) ก่าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิน
เพือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน พร้อมทั้งปิดประกาศผลการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ สองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า เป็นไป
ด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบกังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า จึงได้ด่าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม
2561) ขึ้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่าได้รับการแต่งตั้ง
จาก นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า ตามค่าสังที 243/2560 เมือวันที 2 พฤษภาคม 2560
ประกอบด้วย
1. นายยวน
จันนาลาว
สมาชิกสภา อบต.
2. นายสุชาติ
ครุฑากุล
สมาชิกสภา อบต.
3. นายวิเชียร ชาวดอนน้อย
สมาชิกสภา อบต.
4. นางมณีรัตน์ ทองหยด
ผู้แทนประชาคมท้องถิน
5. นายล่ายอง
เนตรแก้ว
ผู้แทนประชาคมท้องถิน
6. นายวิรัช
กลินซ้อน
ผู้แทนหน่วยงาน
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7. นายศรัณย์พจน์ แสงจันทร์
8. นางสาวอัจฉราวรรณ ศวัลย์ณอร
9. นางสาวณัฏฐาลัลลิน จันทร์หอม

ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้อ่านวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่านักปลัด
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10.นายเบิ้ม
คุ้มจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายสนม จันทร์เศรษฐี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีนายยวน จันนาลาว เป็นประธานคณะกรรมการ และนายอาทร นาคะรัมภะ
เป็น เลขานุการคณะกรรมการ ซึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการก่าหนดโครงการและงบประมาณ
ไว้ใน ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า
- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) รวมทั้งทีเปลียนแปลง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งทีเปลียนแปลง และ
เพิมเติม
1. ด่าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด่าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่าเนินการจริง ทั้งหมดใน
พื้นทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินประจ่าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายทีตั้งไว้ หรือไม่
2. สรุปผลการด่าเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการด่าเนินงานในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นทีได้จากการติดตามและประเมินผล
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การก่ากับการจัดท่าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า
อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถินเพือจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิน
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถินเพือจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิน
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนืองสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิน
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิน
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถินร่วมกับประชาคมท้องถิน และร่วมจัดท่าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน
2. การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส่าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมาจัดท่า
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่าแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (SWOT) เพือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.4 มีการก่าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินที
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิน
2.5 มีการก่าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินที
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการก่าหนดจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาทียังยืน
2.7 มีการก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.8 มีการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการก่าหนดยุทธศาสตร์ทสอดคล้
ี
องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดท่าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการก่าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ด่าเนินการ




















ไม่มีการ
ด่าเนินการ
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การติดตามประเมินผลการด่าเนินงาน ประจ่าปี 2561
รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน – กันยายน 2561) ของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า
อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 1 จ่านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในด้าน
ศักยภาพคนและเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (.2561-2564)
โครงการ
งบประมาณ
217

439,314,200

285
93

98,549,555
2,872,000

31
61

66,584,890
14,233,000

41
728

82,776,000
704,329,645
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ตารางที่ 2 จ่านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานการเกษตร
รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานงบกลาง
2.7 แผนงานบริหารทัวไป
2.8 แผนงานการพาณิชย์
2.9 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
ในด้านศักยภาพคนและเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านการเมืองการบริหารและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิน
5.1 แผนงานบริหารทัวไป
รวม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จ่านวน โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1 -4)

จ่านวน
งบประมาณ

59
14
3
6
82

137,054,500
23,162,000
1,585,000
10,450,000
172,251,500

12
8
22
9
6
7
14
5
8
91

795,000
525,000
53,525,00
849,225
437,000
8,875,000
2,014,200
122,800
138,100
19,108,825

หน่วย ด่าเนินการ

ส่านักปลัด/กองช่าง

ส่านักปลัด/กองช่าง/
การศึกษา

ส่านักปลัด
7
3
10

725,500
94,000
819,500

7

880,000

7

880,000

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด
15
15

2,817,000
2,817,000
ส่านักปลัด
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6.2 แผนงานการเกษตร

1
13

54,600
12,777,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

14
219

12,831,600
208,708,425

ตารางที่ 3 จ่านวนโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา
รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และคุณค่าทางสังคม
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานงบกลาง
2.7 แผนงานบริหารทัวไป
2.8 แผนงานการพาณิชย์
2.9 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านการเมืองการบริหารและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิน
5.1 แผนงานบริหารทัวไป
รวม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6.2 แผนงานการเกษตร

จ่านวน
โครงการปี
งบประมาณ
พ.ศ.2561

24
24

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

29.27
29.27

จ่านวน
งบประมาณ

4,192,480
4,192,480

คิดเป็น
ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

2.43
2.43

4

50,000

8
18
5
3
5
9
5
8

150,000
4,479,620
38,000
115,000
9,269,176
1,834,200
122,800
138,100

84.76

71.43

65

71.43

16,196,896

84.76

6

85.71

500,000

56.82

6

85.71

500,000

56.82

1,802,000

63.97

1,802,000

63.97

หน่วย
ด่าเนินการ

ส่านักปลัด/
กองช่าง

ส่านักปลัด/
กองช่าง/
การศึกษา

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด
3
3

20.00
20.00

ส่านักปลัด
1
4

35.71

54,600
130,000

1.44

26
รวม
รวมทั้งสิ้น

5
103

35.71

184,600
22,875,976

1.44
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ตารางที่ 4 สรุปการด่าเนินการโครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ด่าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่
แล้ว
ด่าเนินการ ด่าเนินการ
1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
-แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา
1.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 3 บ้านน้่าลาด
2.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 8 บ้านชัฎดงพลับ
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน หมู่ที 10 บ้านหนองตากเนื้อ
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอด หมู่ที 12 บ้านห้วยเทียน
5.โครงการถนนลูกรังเกลียเรียบ หมู่ที 13 บ้านหนองจิกน้่าด่า
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านหนองหวาย
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านหนองอ่าเภอจีน
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านน้่าลาด
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านทุ่งกระบ่า
10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหนองแก
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านสีกั๊ก
12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านหนองปลิง
13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านชัฎดงพลับ
14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านหนองกระออม
15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านหนองตากเนื้อ
16.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านหนองเหียง
17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านห้วยเทียน
18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านหนองจิกน้่า
19.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที 14 บ้านน้่าลาดเหนือ
20.โครงการก่อสร้างฐานรากและโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 12 บ้านห้วยเทียน
21.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที 4 บ้านทุ่งกระบ่า
22.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้่าใส หมู่ที 1 บ้านหนองหวาย
23. โครงการจัดซื้อภาชนะใส่น้่าโอ่งขนาดใหญ่ หมู่ที 11 บ้านหนองเหียง
24. โครงการจัดซื้อถังน้่าบนดิน ผลิตจากโพลีเมอร์ หมู่ที 6 บ้านสีกั๊ก


























2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.โครงการจัดท่าเวทีประชาคม
2.โครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.โครงการอบรมปกป้องสถาบันส่าคัญชาติ
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-แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ
2.โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
3.โครงการพัฒนาองค์กรสตรี
4.โครงการเยียมบ้านผู้พิการ – ผู้สงู อายุ
5.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผสู้ ูงอายุทีเหมาะสมกับร่างกาย
6.โครงการตรวจสุขภาพอนามัยให้กับกลุ่มสตรี
7.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.โครงการจัดท่าสิงอ่านวยความสะดวกส่าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
-แผนงานการศึกษา
1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2.โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
3.โครงการจัดการเรียนการสอนส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
5.โครงการอบรมการจัดท่าสือการเรียนการสอนส่าหรับเด็กปฐมวัย
6.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8.โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส่าหรับเด็กปฐมวัย
9.ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน
11.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
12.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทีจ่าเป็นส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และจัดซื้อ ชุด
สันทนาการ
13.จัดซื้อเครืองปรับอากาศ
14.จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
15.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบทึบ 2 บานเลือน
16.จัดซื้อโต๊ะนักเรียนส่าหรับเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
17.จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมพร้อมเก้าอี้
18.จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (DeskJet Ink)
-แผนงานสาธารณสุข
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน
2.โครงการอบรมแกนน่าสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรคในต่าบลทุ่งกระบ่า
3.โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลแม่และเด็ก
4.โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคเอดส์
5.โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผู้ติดต่อเชื้อเอดส์รายใหม่
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.โครงการจัดตั้งจุดตรวจลดอุบตั ิเหตุในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยจากธรรมชาติ
3.โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเรืองการป้องกันภัยทางถนน
-แผนงานงบกลาง
1.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
2.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
3.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
4.เงินส่ารองจ่ายเนืองจากการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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5.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-แผนงานบริหารทั่วไป
1.โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย
2.จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก
3.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที 1
4.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ่านวน 2 เครือง
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
5.เครืองส่ารองไฟ จ่านวน 4 เครือง
6.จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กส่าหรับเก็บเอกสารตู้ 1 บาน 4 ลิ้นชัก
7.จัดซื้อรถนังส่วนกลาง ขนาด 4 ประตู เครืองยนต์เบนซิน
8.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที 1
9.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด่า
-แผนงานการพาณิชย์
1.จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 1
2.จัดซื้อเครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
3.จัดซื้อปั้มสูบน้า่ บ่อบาดาล 4 “ 1.5Hpท่อส่งน้่า 2”(ปั้มซัมเมอร์ส)
4.จัดซื้อเครืองสูบน้่าแบบปั้มหอยโข่งขนาด 5 แรงม้าขนาด 3 นิ้ว
5.ปั้มมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 นิ้วอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน
-แผนงานเคหะและชุมชน
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือนกระจก ขนาด 3 ฟุต
2.จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กส่าหรับเก็บเอกสารตู้ 1 บาน 4 ลิ้นชัก
3.จัดซื้อเครืองตบดิน ขนาด 5-9 ตัน
4.จัดซื้อเครืองก่าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลเมตร
5.จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที 1
6.จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
7.จัดซื้อเครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
8.จัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

ด่าเนินการ ระหว่าง
ยังไม่
แล้ว
ด่าเนินการ ด่าเนินการ





















4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาท้องถินสัมพันธ์เลาขวัญเกมส์
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กฬี าประจ่าหมู่บ้าน
3.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
4.โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
5.ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน โครงการงานโคบาล
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึงเป็นวันส่าคัญต่างๆ








5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
- แผนงานบริหารทั่วไป
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.
2.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ประตู เครืองยนต์ดีเซล
ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลือน 4 ล้อ
3. โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
4. จัดซื้อรถนังส่วนกลาง ขนาด 4 ประตู
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการจัดซื้อถังขยะ ฝาเปิดหน้ามีล้อ
- แผนงานการเกษตร
1.โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการ”รักป่า”
2.โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ)
3. โครงการก่าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้่าสาธารณะ
4. โครงการวันรักต้นไม้ประจ่าปีของชาติ

ด่าเนินการ
แล้ว

ระหว่าง
ด่าเนินการ

ยังไม่
ด่าเนินการ










ตารางที่ 5 สรุปโครงการที่ได้ด่าเนินการโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ล่าดับ
1

โครงการ
โครงการทีอ่านหนังสือท้องถิน
รักการอ่าน

ผลการด่าเนินการ
ด่าเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
แล้ว
ด่าเนินการ
ด่าเนินการ

หมายเหตุ



ตารางที่ 6 สรุปโครงการที่ด่าเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ล่าดับ
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที 1
บ้านหนองหวาย

ผลการด่าเนินการ
ด่าเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
แล้ว
ด่าเนินการ ด่าเนินการ


หมายเหตุ
ได้รับงบประมาณจ่านวน
1,480,000 บาท

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ทีใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1

2

3

4

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1
บ้านหนองหวาย
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2
บ้านหนองอ่าเภอจีน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3
บ้านน้่าลาด
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4
บ้านทุ่งกระบ่า

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 820 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 870 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 760 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว670 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

หมายเหตุ

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ทีใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
5

6

7

8

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5
บ้านหนองแก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6
บ้านสีกั๊ก

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 575 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 780 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7
บ้านหนองปลิง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8
บ้านชัฎดงพลับ

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 740 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 720 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

หมายเหตุ

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ทีใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที
คงเหลือ
ด่าเนินการ

หน่วย
ด่าเนินการ

ผลความส่าเร็จของการ
หมายเหตุ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

9

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9
บ้านหนองกระออม

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

10

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10
บ้านหนองตากเนื้อ
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12
บ้านห้วยเทียน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13
บ้านหนองจิกน้่าด่า

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 840 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 750 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 780 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

75,000

75,000

0

มกราคม

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

11

12

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ทีใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที
คงเหลือ
ด่าเนินการ

หน่วย
ด่าเนินการ

ผลความส่าเร็จของการ
หมายเหตุ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

13

โครงการก่อสร้างถนนลง ถนนกว้าง 6 เมตร
หินคลุก หมู่ที 3 บ้านน้่า ยาว 415 เมตร
ลาด
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

99,800

99,800

0

24 ก.ค.61

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้างถนนลง ถนนกว้าง 6 เมตร
หินคลุก หมู่ที 8 บ้านชัฎ ยาว 415 เมตร
ดงพลับ
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

99,800

99,800

0

24 ก.ค.61

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

15

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อลอด
ถนน หมู่ที 10 บ้านหนอง
ตากเนื้อ
โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อลอด
หมู่ที 12 บ้านห้วยเทียน

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 840เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

100,000

100,000

0

26 มิ.ย.61

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

ถนนกว้าง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนาเฉลีย 0.10 เมตร

100,000

100,000

0

26 มิ.ย.61

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

16

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ
ที

17

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

โครงการก่อสร้างฐานราก กว้าง 10 เมตร
และโครงหลังคาอาคาร
ยาว 20เมตร

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ทีใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที
คงเหลือ
ด่าเนินการ

หน่วย
ด่าเนินการ

99,940

99,940

0

เม.ย-ก.ย

กองช่าง

ผลความส่าเร็จของการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
ประชาชนมีทีประชุม

อเนกประสงค์ หมู่ที 12 บ้าน
ห้วยเทียน

18

โครงการก่อสร้างหอ
สูง 9 เมตร
กระจายข่าว หมู่ที 4 บ้าน
ทุ่งกระบ่า

147,400

147,400

0

8 ส.ค.61

กองช่าง

ประชาชนได้รับข่าวสารทัวถึง

19

โครงการก่อสร้างถังเก็บ กว้าง2.5 เมตร ยาว 10
น้่าใส หมู่ที 1 บ้านหนอง เมตร สูง 2 เมตร
หวาย

116,600

116,600

0

เม.ย-ก.ย

กองช่าง

ประชาชนมีทีบรรจุน้่าไว้อุปโภค
บริโภค

20

โครงการจัดซื้อภาชนะใส่ กว้าง2.5 เมตร ยาว 10
น้่าโอ่งขนาดใหญ่ หมู่ที เมตร สูง 2 เมตร
11 บ้านหนองเหียง

97,500

97,200

300

16 ส.ค.61

กองช่าง

ประชาชนมีทีบรรจุน้่าไว้อุปโภค
บริโภค

หมายเหตุ

ตารางที่ 7 ผลการด่าเนินงาน(ความส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมการและโยธา
ล่าดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ ช่วงเวลาที
คงเหลือ
ด่าเนินการ

งบประมาณ
ทีใช้

99,900

99,400

500

17 ส.ค.61

75,000

0

16 ก.ค.61

กองช่าง

ถนนได้รับการซ่อมแซม
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

กองช่าง

เพือประชาชนมีสถานทีออก
ก่าลังกาย

21

โครงการจัดซื้อถังน้่าบน ความจุ 2000 ลิตร
ดิน ผลิตจากโพลีเมอร์
หมู่ที 6 บ้านสีกั๊ก

22

โครงการปรับปรุง
ถนนกว้าง 6 เมตร
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ยาว 720 เมตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 14 หนาเฉลีย 0.10 เมตร
บ้านหนองกระออม

75,000

23

โครงการก่อสร้างลานกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ หมู่ที 1 หมู่ที 1 บ้านหนองหวาย
บ้านหนองหวาย

1,480,000

1,480,000

0

เม.ย-ก.ย

24

จัดซื้อเครืองก่าเนิดไฟฟ้า จ่านวน 1 เครือง

57,500

57,500

0

28 ก.ย.61

รวม

4,249,980

4,249,180

800

หน่วย
ด่าเนินการ

ผลความส่าเร็จของการ
หมายเหตุ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
ประชาชนมีทีบรรจุน้่าไว้อุปโภค
บริโภค

งบประมาณ
ตั้งไว้

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานการศึกษา
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1

3

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอาหารเสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

4

ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน

5

จัดซื้อเครืองปรับอากาศ

6

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

2

7

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบทึบ 2
บานเลือน
8 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนส่าหรับ
เขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
9 จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมพร้อม
เก้าอี้
10 จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (DeskJet Ink)

4 ศูนย์ 105 คน

700,700

696,160

4,540

การศึกษา

200

ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
30 พ.ค.61

4 ศูนย์ 105 คน

290,748

289,750

998

5 โรงเรียน
463 คน
5 โรงเรียน 260 วัน
463 คน
ขนาด 26,000 บีทียู

1,864,000

1,424,540

439,460

947,472

657,684

289,788

36,200

36,000

ขนาด 2 บาน

22,000

22,000

2,000

17 พ.ค.61

การศึกษา

ขนาด 2 บาน

9,000

9,000

0

7 มิ.ย.61

การศึกษา

จ่านวน 3 ชุด

5,400

5,400

0

7 มิ.ย.61

การศึกษา

จ่านวน 9 ชุด

45,000

45,000

0

7 มิ.ย.61

การศึกษา

จ่านวน 1 เครือง

5,000

5,000

0

7 มิ.ย.61

การศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์
เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
ได้อย่างทัวถึง
เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมนมได้
อย่างทัวถึง
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน
มีใช้อ่านวยความสะดวกใน
ส่านักงาน

หมายเหตุ

11 จัดซื้อเครืองสันทนาการ5
ศูนย์
รวม

จ่านวน 5 ศูนย์

200,000

200,000

4,125,520 3,388,534

0
736,986

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1

โครงการจัดตั้งจุดตรวจลด 14 หมู่บ้าน จัดให้มี อปพร.
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
เพือดูแลความปลอดภัย
รวม

70,000

65,000

5,000

70,0000

65,000

5,000

ตุลาคม60กันยายน61

ส่านักปลัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย
อุบัติเหตุลดน้อยลง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานงบกลาง
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

2

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ

3

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์
เงินส่ารองจ่ายเนืองจาก
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
รวม

4

หมู่ 1-14 รวมจ่านวน 796
คน ชาย 363
หญิง 433 คน
จ่ายแบบขั้นบันได
หมู่ 1-14 รวมจ่านวน 168
คน ชาย96
หญิง 72 คน
จ่ายคนละ800/เดือน
จ่านวน 8 คนๆละ
500/เดือน
หมู่ที 1-14

6,601,200

6,601,200

0

ตุลาคม60กันยายน61

ส่านักปลัด

ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ

1,670,400

1,670,400

0

ตุลาคม60กันยายน61

ส่านักปลัด

ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ

48,000

48,000

0

ส่านักปลัด ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ

814,576

1,123,220

-

ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61

9,134,176

9,442,820

0

ส่านักปลัด

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทัวถึง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานบริหารทั่วไป
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1

6

โครงการจ้างเหมาเวรยาม
รักษาความปลอดภัย
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที1
จัดซื้อเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ จ่านวน 1 เครือง
จัดซื้อเครืองส่ารองไฟ
จ่านวน 2 เครือง
จัดซื้อเครืองพิมพ์ชนิดขาว
ด่า
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล

7

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

2
3
4
5

รวม

ประจ่าส่านัก อบต.

72,000

70,800

1,200

คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที1
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
18 หน้า/นาที
เครืองส่ารองไฟ ขนาด
800VA (480Watts)
เครืองพิมพ์ชนิดขาวด่า

22,000

22,000

0

3,300

3,300

0

5,800

5,800

0

7,900

7,900

0

ขนาด 4 ประตู

952,000

917,300

34,700

ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
ตุลาคม60กันยายน61
28 พ.ค.61

ขนาด 4 ประตู

784,000

679,000

105,000

27 ก.ย. 61

1,847,000

1,706,100

140,900

ส่านักปลัด สถานทีทางราชการได้รับความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินมากขึ้น
ส่านักปลัด
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
ส่านักปลัด
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
ส่านักปลัด
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
ส่านักปลัด
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
เพือใช้ในการเดินทางติดต่อ
ราชการ
เพือใช้ในการเดินทางติดต่อ
ราชการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานการพาณิชย์
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1
2
3

จัดซื้อเครืองสูบน้่าแบบปั้ม
หอยโข่ง
จัดซื้อเครืองส่ารองไฟ

เครืองสูบน้่าแบบปัม้ หอย
โข่ง 1 ชุด
ขนาด 800VA

16,000

16,000

0

30 พ.ค.61

กองช่าง

เพือใช้ในงานประปา

2,800

2,800

0

4 ก.ค. 61

กองช่าง

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที1

คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แบบที1

22,000

22,000

0

4 ก.ค. 61

กองช่าง

เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน

40,800

40,800

0

รวม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
- แผนงานเคหะและชุมชน
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
1
2

จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
รวม

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งแท้ง 1 ชุด
บานเลือนกระจก

4,300

4,300

0

ธันวาคม

กองช่าง

5,000

5,000

0

7 มิ.ย.61

กองช่าง

9,300

9,300

0

หมายเหตุ

เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน
เพือส่าหรับการท่างาน
ส่านักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณที งบประมาณ ช่วงเวลาที หน่วย
ผลความส่าเร็จของการ
ที
ตั้งไว้
ใช้
คงเหลือ ด่าเนินการ ด่าเนินการ
ด่าเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)

หมายเหตุ

1
2

3

4

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ชุมชน หมู่ที 1-14
อุปกรณ์กีฬาประจ่าหมู่บ้าน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เข้าร่วมแข่งขัน ณ อบต.
กีฬาท้องถินสัมพันธ์
หนองปลิง
เลาขวัญเกมส์
ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน
เข้าร่วมโครงการ
โครงการโคบาล

100,000

99,382

618

ธันวาคม

150,000

149,850

150

ธันวาคม

30,000

30,000

0

มกราคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ด่าเนินกิจกรรมตามวัน
ส่าคัญต่างๆ
ส่าคัญต่างๆ
รวม

100,000

900

99,100

มกราคม

380,000

280,132

99,868

ส่านักปลัด

ชุมชนไม่มัวยาเสพติด หันมา
เล่นกีฬา
ส่านักปลัด ได้มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรง ส้
รางความสามัคคี ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด
ส่านักปลัด พนักงาน ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิน
ส่านักปลัด

พนักงาน ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมประเพณี
ส่านักปลัด

ตารางที่ 7 สรุปผลการด่าเนินงาน (โครงการ/งบประมาณ) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน - กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานการเกษตร
รวม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานงบกลาง
2.7 แผนงานบริหารทัวไป
2.8 แผนงานการพาณิชย์
2.9 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
ในด้านศักยภาพคนและเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านการเมืองการบริหารและพัฒนา
บุคลากรในท้องถิน
5.1 แผนงานบริหารทัวไป
รวม

แผนปี 2561
โครงการ
งบประมาณ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

โครงการ

งบประมาณ

ผลการด่าเนินงาน
โครงการ งบประมาณ

54
14
3
6
77

104,054,500
23,162,000
1,585,000
10,450,000
139,251,500

24
24

4,192,480
4,192,480

24
24

3,472,640
3,472,640

12
8
22
8
6
7
14
5
8

795,000
525,000
53,525,00
569,225
437,000
8,875,000
2,014,200
122,800
138,100

50,000
150,000
4,479,620
38,000
115,000
9,269,176
1,834,200
122,800
138,100

90

18,828,825

4
8
18
5
3
5
9
5
8
65

16,196,896

11
1
4
7
3
2
28

3,388,534
65,000
9,442,820
1,706,100
40,800
9,300
14,652,554

-

-

-

-

10

725,500
94,000
819,500

-

-

-

-

7

880,000

6

500,000

4

280,132

7

880,000

6

500,000

4

280,132

15

2,817,000

-

2,817,000

1,802,000
1,802,000

-

15

3
3

-

-

7
3

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6.2 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
13
14
213

54,600
12,777,000
12,831,600
175,428,425

1
4
5
103

54,600
130,000
184,600
22,875,976

-

-

-

-

56

18,405,326

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถินประจ่าปี 2561 จ่านวน 213 โครงการ
งบประมาณ 175,428,425 บาท
- ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2561 จ่านวน 103 โครงการ
งบประมาณ 22,875,976 บาท
- ผลการด่าเนินงานในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561)
จ่านวน 56 โครงการ งบประมาณ 18,405,326 บาท
ตารางที่ 8 สรุปผลความส่าเร็จการด่าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ่าปี พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม (เมษายน- กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณค่าทางสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านในด้านศักยภาพคนและ
เศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพทางด้านการเมือง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
รวม

โครงการที่ด่าเนินการ
โครงการทั้งหมด
โครงการตาม
(ปี 2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณ
จ่านวน งบประมาณ
จ่านวน งบประมาณ
จ่านวน งบประมาณ
77
139,251,500 24
4,192,480
24
3,472,640

90

18,828,825

65

10

819,500

-

-

-

-

7

880,000

6

500,000

4

280,132

15

2,817,000

3

1,802,000

-

-

14

12,831,600

5

184,600

-

-

22,875,976

56

18,405,326

213

175,428,425 103

16,196,896

28

โครงการทีปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (56x100)/213 = 26.29
ของโครงการทั้งสิ้นทีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561
โครงการทีปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (56 x100)/103 =54.37
ของโครงการทั้งสิ้นทีตัง้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2561
จ่านวนโครงการทีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 จ่านวน 213 โครงการ

14,652,554

ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่านวน 103 โครงการ
เป็นโครงการทีด่าเนินการในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างตุลาคม - กันยายน 2561)
จ่านวน 56 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่ามี
น้อย องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่าจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามทีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิน
2.ข้อจ่ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจ่าท่าให้ไม่สามารถน่าโครงการ/กิจกรรมกิจ
จากแผนพัฒนาท้องถินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มทีความส่าเร็จของโครงการเมือเทียบกับจ่านวนของ โครงการ
ในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก
หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ่ากัดทีองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่า ประสบปัญหา
มาเป็นเวลา หลายปี เช่นเดียวกับท้องถินอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ่า เช่น
ค่าจ้างเงินเดือน ค่าบริหารจัดการค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากภาระหน้าทีทีต้องท่า ประกอบกับ
ภาระทีต้องช่าระหนี้ เงินกู้ ในขณะทีรายได้ทีรับโดยเฉลียแล้วเพิมขึ้นน้อยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. กอง/ส่วนราชการ ทีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด่า เนินโครงการและการ
ติด ตามประเมิ น ผลโครงการอย่ างน้ อ ยเพื อให้ ได้ ท ราบถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคของการด่ าเนิ น
โครงการนั้นว่าควรจะด่าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด่า เนินโครงการ
ครั้งต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินประจ่า ปี 2561 นอกจากเสนอ
สภา อบต.รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัวกันแล้วจะต้องมีการแจกให้กอง/ส่วนราชการ
ต่างๆภายในของ อบต.รับ ทราบผลการด่าเนิ น งานในภาพรวมของกอง/ส่ ว นราชการ เพื อจะได้ น่า ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานทีดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป
3. การจัดท่าแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ่าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน่าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรืองของจ่านวนโครงการ และงบประมาณ มากกว่าที
ผ่านมา เพือให้การด่าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรืองส่าคัญ ในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด่าเนิน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการด่าเนินการเกียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่
เป็นรูปธรรม

