บทที่ 1
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทา
แผนติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ วั ด ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ใช้
เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึง แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไ ม่สามารถที่จะชี้วัดได้ถึงความสาเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงานได้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม(M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้ วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งกาหนดไว้
ในแผนงาน การติด ตามผลสามารถเตือ นถึง แนวโน้มที่ ไ ม่ ต้องการได้ล่ว งหน้า ซึ่ ง ท าให้ เห็ นความจาเป็น ในการ
ดาเนินการแก้ไข
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน
หรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะได้ ท ราบถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป

๒
3. วิธีการติดตามและประเมินผล
3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินงานตาม
โครงการที่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึง ระยะใด และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้
3.2การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่
3.2.1 การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสาเร็จในการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สาหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของเปู าหมายเชิ งคุ ณภาพที่ไ ด้กาหนดไว้ในแผนพั ฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิ ดชอบ
โครงการทาการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของโครงการ
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดาเนินงานโครงการนั้น ๆ
ต่อไป
3.2.2 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา โดยพิจ ารณาจาก
ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญ หาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนาเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 25๖1)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
การวางแผน

วิเคราะห์สถานการณ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ

ควบคุมและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล
แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

๓
จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์
กล่าวคือ หลังจากที่ได้นาแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสาหรับนาไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 25๖1) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวัด เป็นการติดตามและประเมินผลหลัง จากที่ไ ด้นาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี
(ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๕๘ – 30 กันยายน 255๙) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 6
ข้อ 28 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 – ข้อ 14 ซึ่ งได้ก าหนดไว้ว่ า “ให้ ผู้บริห ารท้อ งถิ่น แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สาหรับกาหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้
รายงานผลและเสนอความเห็ น ที่ ไ ด้ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
ส่วนราชการดาเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน

การวางแผนพัฒนา

ทบทวน
ปรับปรุง
แก้ไข

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง
ประมวลผลข้อมูล และจัดทาสรุปรายงาน
ผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น นารายงานผล
เสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ

1. ประกาศให้ประชาชนทราบ
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
3. แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๔
4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้
4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(6 เดือน)
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน
2559
4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๕

บทที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์(Vision)
“ตาบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี แบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
พันธกิจ(Mission)
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
๕. ส่งเสริมศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้
นโยบายในด้านการบริหารงาน
จะดาเนินงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
โดยการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ นามา
บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงบประมาณ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในพื้นที่ตาบลท่าวัด ประกอบด้วย บ้าน
วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อบูรณาการในการทางานร่วมกัน
โดยการถือประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนด้ว ยการประสานงานหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สานักงานชลประทานจังหวัด ฯลฯ เป็นต้นไป และเพื่อให้บรรลุครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวม ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้

๖
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จัดให้มีการวางท่อระบายน้าเพื่อขยายเขต
ถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม หรือโดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ กรณีที่เป็นความต้องการของประชาชน ถ้าหากเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรั บการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๒ จัดให้มีการขุดลอกสระน้า ลาห้วย หนองน้าลาคลอง บึง ตามสภาพของพื้นที่ จัดทาฝายลาดเอียงกัก
เก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้าอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร กรณี ที่เป็น
โครงการที่เกินศัก ยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๓ จัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงถนนดินลงลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้าน ภายนอกหมู่บ้าน
และถนนเชื่อมต่อระหว่ างหมู่บ้ าน เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้สัญ จรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่ง ขึ้น กรณีที่เป็ น
โครงการที่เกินศัก ยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๔ จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนยกระดับถนนดินหรือถนนดินลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อ
การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว
๑.๕ จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินทุกหมู่บ้านใช้การได้ดีและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนทั้งตาบล ตลอดจนแหล่งน้าที่ใช้อุ ปโภคบริโภค โดยคานึง ถึงความสะอาด สะดวก ประหยัด
และถูกหลักอนามัย ถ้าหมู่บ้านไหนพร้อมที่ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดูแลก็จะบริหารจัดการให้
๑.๖ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรตลอดจนซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล
๑.๗ จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้าเพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือน หมู่บ้านและถนน ให้มีการ
ระบายน้าได้สะดวกตามสภาพพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน
๑.๘ พัฒนาถนนไปสู่แหล่งเกษตรกรรม เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตสู่ตลาดการค้าทั้งภายในและ
ภายนอกตาบล
๑.๙ การวางรูปแบบผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการถมดินอยู่ในระดับที่กาหนดและพอดีกับพื้นที่
๒. ด้านการศึกษา
๒.๑ สนับสนุนให้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและดื่มนมอย่างเพียงพอ
๒.๒ สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนตามแนวพระราชดาริ เช่นเกษตร
เพื่อชีวิต การเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น

๗
๒.๓ สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
อืน่ ๆ ทุกโรงเรียนภายในตาบล
๒.๔ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานในการฝึกและการแข่งขันกีฬาประจาปีโดยการ
สร้างสนามกีฬาประจาหมู่บ้านและจัดหาอุปกรณ์กีฬา
๒.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เช่นการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตร
นารี อบรมค่ายพุทธธรรม หรืออบรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่นนอกตาบล
๒.๖ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในตาบล ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
๒.๗ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้ราษฎรทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๘ อบรมเด็กและเยาวชนภายในและนอกสถานศึกษาโดยการอบรมให้ความรู้ทางด้านสังคม คุณธรรม
และจริยธรรม
๒.๙ จัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆให้กับจุดบริการหรือที่อ่านหนังสือประจาทุกหมู่บ้าน
๓. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ
๓.๑ ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๓.๒ สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบผสมผสาน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณตาม
สมควรแก่กิจกรรม
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรีภายในตาบล
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น
๓.๕ จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนาสินค้าด้านการเกษตรมาจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
๓.๖ สนับสนุนโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชี พทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าฝูายย้อมสีธรรมชาติ
และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอเสื่อกก
๓.๗ สนับสนุนการปูองกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในตาบล
๔. ด้านการสาธารณสุข
๔.๑ สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่ างๆ
ทั้งในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคปาก คอ เท้าเปื่อย
๔.๒ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม.
๔.๓ สนับสนุนการออกกาลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็ง แรง สุขภาพดี
ถ้วนหน้า โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนทั่วไป
๔.๔ สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ
๔.๕ สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ปุวยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้
๔.๖ สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตาบลนาการพัฒนา
๕. ด้านสวัสดิการและสังคม
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๘
๕.๒ จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม หรือการสงเคราะห์เรื่องถึงยังชีพตามความเหมาะสม
๕.๓ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
๕.๔ สนับสนุน กองทุนสังคมไม่ทอดทิ้งกัน กองทุนวันละบาทภายในตาบล
๕.๕ สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน พร้ อม
กับดูแลในเรื่องการตลาด
๕.๖ ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในตาบลทุกครอบครัว
๖. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๖.๑ ส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนทั่วไป และการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา
๖.๒ ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตในหมู่บ้าน ในสถานศึกษา ตามสภาพพื้นที่
๖.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ทุกหมู่บ้านเพิ่มเติมทุกปี
๖.๔ จัดส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิด เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อฯ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ อสม. กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป
๗. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๗.๑ เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อความเสมอภาคและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน
๗.๒ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หรือตารวจบ้าน
๗.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.๔ จัดทาปูายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นที่ตาบล
๗.๕ จัดสร้างปูอมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจตารวจ อปพร.
๗.๖ ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ
ส.อบต.ฯ
๗.๗ จัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้นาชุมชน
คณะกรรมการหมู่ บ้าน อปพร. กลุ่ มผู้ป ระสานงานพลัง แผ่น ดิน พร้ อมทั้ง จั ดหาวั สดุอุ ปกรณ์ชุ ดสะท้ อนแสงและ
เครื่องมือต่างๆ
๗.๘ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตาบล
๗.๙ สนับสนุนการปูองกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ตาบล ประสานความร่วมมือกับฝุายปกครองท้องที่ เพื่อการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่
๗.๑๐ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตาบลโดยการจัดหารถยนต์ประจาหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น
เพื่อการรับ-ส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจาอาเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและทั่วถึง
๗.๑๑ จัดหารถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจารถ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ เครื่องดับเพลิงอื่นๆ

๙
๘. ด้านการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
๘.๑ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยแผนแม่บทและ
แผนชุมชนที่มาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้นาท้องที่และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๘.๒ การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน
คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล
๙. ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙.๑ คุ้มครองดูแลและบารุงรักษา ดิน น้า ปุาไม้ ที่สาธารณประโยชน์ เช่น แนวเขตที่สาธารณประโยชน์
จัดทาปูายบอกแนวเขต เพิ่มการปลูกปุาตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตามถนนสาธารณะหมู่บ้าน วัด โรงเรียน
พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่างอื่น
๙.๒ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ(นสล.) เพื่อปูองกันการบุกรุกฯ
๙.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน
๙.๔ จัดหารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สถานที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิ กูล ถังรองรับขยะ และสถานที่กาจัดขยะมูลสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย
๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน
๙.๖ สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัสดุ สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติภายในตาบล
พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
๑๐. ด้านศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอแคน หมอ
สู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น
๑๐.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่นทุก
ปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญ กุ้มข้าวใหญ่) งานบุญ เดือนหก (บุญ บั้ง ไฟ) วัน เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดเทีย น
ทอดกฐิน ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ตาบล
๑๐.๔ สนับสนุนการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ
๑๑. ด้านอื่นๆ ตามรัฐบาลมอบหมายหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๑๑.๑ ด าเนิ น การทางนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน ปั ญ หายาเสพติด ปัญ หา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
๑๑.๒ นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ เพื่อมาแก้ไขปัญหาเป็น แผนพัฒนาตาบลสามปี โดย
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ วมคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มกัน วางแผนพั ฒ นา ผ่ า นกระบวนการประชาคมระดั บ หมู่ บ้ า น
ประชาคมระดับตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนโดยการจัดลาดับการพัฒนาตามความสาคัญ ประกอบการ
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ

๑๐
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้า
๑.๒ การขยายเขตไฟฟูา แรงต่า, ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพื่อการเกษตร
๑๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา
๑.๔ การพัฒนาแหล่งน้าและการสร้างฝายกักเก็บน้า
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒.๒ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๒.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
๓.๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
๔.๕ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา
๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๕.๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖.๑ ส่งเสริมระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ
อุบัติภัย อาชญากรรม

๑๑
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้า
๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟูา แรงต่า ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพื่อการเกษตร
๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา
๑.๔ แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้าพร้อมทาฝายกักเก็บน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ
2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตท้องถิ่น
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
4.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
4.5 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา

๑๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
5.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวัง รักษาและบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๓

บทที่ 3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ซึ่ง ได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การ
ติด ตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล มาสรุปเป็นภาพรวมผลการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน



















๑๔

2. การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คาชี้แจง : แบบที่ 2เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี มีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
2. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน
( 1 ) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
( 2 ) ครั้งที่ 2 (เมษายน 2559 - กันยายน 2559)
2559

2560

2561

ยุทธศาสตร์
จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

33,049,000.00

40

20,240,000.00

660,000.00

8

840,000.00

13,516,696.00

46

13,516,696.00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

124 69,502,000.00 84

ด้านเศรษฐกิจ

22

2,300,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

81

15,113,726.00 46

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

13

2,790,000.00

3

320,000.00

3

300,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

37

8,020,800.00

12

860,000.00

12

860,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

30

1,708,400.00

6

620,000.00

6

620,000.00

รวม

8

307 99,434,926.00 159 49,025,696.00 115 36,376,696.00

๑๕
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
1. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมตั ิงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

ยุทธศาสตร์
จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

124.0 40.39 69,502,000.00

69.90

29.0

27.62 10,473,000.00 37.11

24.0

30.38 9,347,404.25

50.60

24.0

30.38 7,219,746.98

44.17

21.0

28.00 2,642,404.25

22.92

2.ด้านเศรษฐกิจ

22.0

7.17

2,300,000.00

2.31

2.0

1.90

0.32

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

81.0

26.38 15,113,726.00

15.20

48.0

45.71 13,521,066.00 47.91

35.0

44.30 6,448,807.54

34.91

35.0

44.30 6,448,807.54

39.46

35.0

46.67 6,448,807.54

55.93

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

13.0

4.23

2,790,000.00

2.81

3.0

2.86

2,106,000.00

7.46

2.0

2.53

1,733,000.00

9.38

2.0

2.53

1,733,000.00

10.60

2.0

2.67

1,733,000.00

15.03

5.ด้านการเมืองการบริหาร

37.0

12.05

8,020,800.00

8.07

15.0

14.29

1,254,000.00

4.44

11.0

13.92

835,134.00

4.52

11.0

13.92

835,124.00

5.11

10.0

13.33

598,640.00

5.19

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

30.0

9.77

1,708,400.00

1.72

8.0

7.62

778,014.00

2.76

7.0

8.86

107,200.00

0.58

7.0

8.86

107,200.00

0.66

7.0

9.33

107,200.00

0.93

รวม

307.0

99,434,926.00

105.0

90,000.00

28,222,080.00

79.0

0.00

18,471,545.79

79.0

0.00

16,343,878.52

75.0

0.00

11,530,051.79

15

๑๖
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตั ถุประสงค์
โครงการ
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
๖,๖๗๘,๘๐๐
๖,๖๗๘,๘๐๐

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ



-

-

๑,๑๖๘,๘๐๐

๑,๐๗๖,๐๐๐

๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก



-

-

๑,๒๖๑,๘๖๐

๑,๒๖๑,๘๖๐

๔. เงินสมทบเบี้ยประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก



-

-

๒๐,๕๒๐

๒๐,๕๒๐

๕. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา



-

-

๑๘๘,๗๐๐

๑๘๘,๗๐๐

6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
กลาง บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๕



-

-

๒,๓๕๓,๓๐๐

๒,๒๕๑,๐๐๐



-

-

๒,๓๕๓,๓๐๐

๒,๒๘๙,๐๐๐



-

-

๒,๓๕๓,๓๐๐

๒,๑๖๕,๐๐๐

16,378580

15,930,880

๗. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
กลาง บ้านลาด หมู่ที่ ๖
๘. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
กลาง บ้านโนนไท หมู่ที่ ๘

รวม

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. เนือ่ งจากงบประมาณมีจานวนจากัดไม่สามารถกระจายทาโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดได้รับการจัดสรรมีจานวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทาให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทาโครงการ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจานวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. ประชาชนในตาบลขาดความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. การดาเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพือ่ ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน

๑๗

บทที่ 4
โครงการทีไ่ ด้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพา บุญโนนแต้-บ้านนางสมบูรณ์

95,000.00

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุริยัน จันทะดวง-บ้านนายประดุง จันดี

89,000.00

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพรภิมล แถวหมอ หมู่ที่ 2

26,000.00

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากกลางบ้าน-บ้านนางเยาวภา

38,000.00

๕

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน

243,000.00

๖

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเฉลี่ยว ขุนภิรมย์-สามแยกหมู่บ้าน

236,000.00

๗

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหอพระพุทธ-บ้านนางบัวพา บุญโนนแต้

236,000.00

๘

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชูเกียรติ ศรีทอง-สามแยกนานายแล อาจธานี

271,000.00

๙

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้านนางสุภาพร-บ้านนายคาตัน จันทะดวง

๑๐

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเทวิน- โรงสีชุมชน หมู่ที่ 10

246,000.00

๑๑

โครงการลงหินลูกรังจากบ้านนายนาชัย อาไพวรพินิจ-โนนหินแห่ หมู่ที่ 3

178,000.00

๑๒

โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองแก-นานายคาน ถีรัตถา หมู่ที่ 10

48,000.00

๑๓

ปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3

55,000.00

๑๔

ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่หมู่ที่ 9

46,000.00

๑๕

ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรเขตพื้นที่หมู่ที่ 10

17,000.00

๑๖

โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตาบลท่าวัด

47,000.00

๑๗

โครงการวางท่อระบายน้าจากบ้านนายพรมมา จันทะดวง-วัดเทวราช หมู่ที่ 2

๑๘

โครงการวางท่อระบายน้าถนนด้านทิศเหนือ อบต.ท่าวัด หมู่ที่ 10

๑๙

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าภายในตาบลท่าวัด

142,972.69

๒๐

ไฟฟูาแสงสว่างภายในตาบลท่าวัด

137,431.56

๒๑

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบมาตรฐาน หมู่ที่ 5

37,000.00

227,000.00
72,000.00

2,251,000.00

๑๘
ลาดับ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ / กิจกรรม

๒๒

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบมาตรฐาน หมู่ที่ 6

2,289,000.00

๒๓

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบมาตรฐาน หมู่ที่ 8

2,165,000.00

๒๔

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ลาห้วยขัวน้อย จุดนานายสมาน
สีบุญมา

155,000.00

รวม ๙,๓๔๗,๔๐๔.๒๕
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
-ไม่มี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

๔๑,๙๐๐.๐๐

2

โครงการจัดงานรดน้าขอพรผู้สูงอายุ

๖๐,๐๐๐.๐๐

3

อุดหนุนอาเภอแวงน้อยโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานพิธีอาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

5,000.00

4

อุดหนุนอาเภอแวงน้อยโครงการของบประมาณสนับสนุนเทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกากาชาดจังหวัดขอนแก่น อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

20,000.00

5

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

10,000.00

6

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน

40,000.00

7

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นาฎศิลป์พื้นบ้าน

40,000.00

8

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

40,000.00

๙

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ค่าอาหารกลางวัน

๑๐

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดโครงการพัฒนาร่างกายเพื่อเรียนรู้แบบ BBL

30,000.00

๑๑

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดค่าอาหารกลางวัน

๔๑๔,๐๐๐.๐๐

๑๒

อุดหนุนโรงเรียนปุาไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) ค่าอาหารกลางวัน

๗๐,๘๐๐.๐๐

๑๓

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

30,000.00

๑๔

โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด

๓๕๖,๖๔๐.๐๐

๑,๐๐๓,๘๐๐.๐๐

๑๙

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

๑๕

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

๗๐๓,๐๗๗.๕๔

๑๖

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,665.00

๑๗

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๔๗,๖๗๐.๐๐

๑๘

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

25,400.00

๑๙

โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน

77,700.00

๒๐

จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด

158,800.00

๒๑

โครงการซื้อเครื่องกรองน้า

50,000.00

๒๒

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

15,000.00

๒๓

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

๗๕,๐๐.๐๐

๒๔

บริการแพทย์ฉุกเฉิน

๓๖๐,๐๐๐.๐๐

๒๕

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

100,620.00

๒๖

โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬี าสาหรับหมู่บ้าน

55,000.00

๒๗

โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๘

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๒,๒๕๐.๐๐

๒๙

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.แวงน้อย

๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๐

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

๘๐,๐๐๐.๐๐

๓๑

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

๕๐,๐๐๐.๐๐

๓๒

โครงการปฏิบัติธรรม

๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๓

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส อบต.ท่าวัด

๓๔

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.ท่าวัด

๓๕

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๗,๗๗๒,๘๐๐.๐๐
133,000.00
๑,๙๖๕.๐๐

รวม ๘,๖๖๕,๖๓๕.๐๐

๒๐
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ / กิจกรรม

1

จ้างเหมารถเก็บขยะ

๑๒๘,๐๐๐.๐๐

2

จัดหารถบรรทุกขยะ

1,605,000.00

รวม ๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ลาดับ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตาบล

๑๕,๓๕๐.๐๐

2

สนับสนุนหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

๒๙,๕๒๐.๐๐

3

๒๕,๐๐๐.๐๐

4

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนระดับอาเภอ
อบต.ละหานนา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจาปี ๒๕๕๙

๕

ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

๖

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ

๒๓๖,๔๙๔.๐๐

๗

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ,ศูนย์พัฒนา
อาคารเด็กเล็ก,อาคารห้องประชุมสภาฯ ,อาคารกู้ชีพฯลฯ

34,000.00

๘

โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด

98,000.00

๙

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน

๙,๐๖๕.๐๐

๑๐

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,อาคารห้องประชุมสภาฯ,อาคารกู้ชีพ ฯลฯ

34,000.00

๑๑

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)

๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐

500.00

รวม ๙๓๑,๙๒๙.๐๐

๒๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ / กิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (จัดตั้งศูนย์ฯและค่าตอบแทนตั้งจุดตรวจ)

๑๔,๙๐๐.๐๐

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

๑๘,๖๔๕.๐๐

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

๒,๙๕๕.๐๐

๔

ฝึกสวนสนามอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๔,๕๕๐.๐๐

๕

อุดหนุนอาเภอแวงน้อยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ระดับอาเภอแวงน้อย

๒๐,๐๐๐.๐๐

๖

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด

๒๐,๐๐๐.๐๐

๗

โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด

๒๖,๑๕๐.๐๐

1
2
3

รวม ๑๐๗,๒๐๐.๐๐

๒๒

สรุป จานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ และยอดเบิกจ่ายโดยแยกเป็นด้านยุทธศาสตร์
งบประมาณตั้งไว้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

10,473,000.00

7,219,746.98

3,253,253.02

90,000.00

0.00

90,000.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

13,521,066.00

6,448,807.54

7,072,258.46

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,106,000.00

1,733,000.00

373,000.00

ด้านการเมือง การบริหาร

1,254,000.00

835,124.00

418,876.00

778,014.00

107,200.00

670,814.00

28,222,080.00

16,343,878.52

11,878,201.48

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิ เปรียบเทียบยอดตั้งงบประมาณและยอดเบิกจ่ายแยกเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

งบประมาณตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ

๒๓
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๕ ตุลาคม 255๙
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 255๙
1. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
124
๒๔

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

22

๐

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

81

35

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13

2

ด้านการเมือง การบริหาร

37

11

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

30

7

307

79

รวม
สรุป

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
307 โครงการ
โครงการที่นามาปฏิบัติ
79 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
79 x 100 = 25.73 %
307
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดาเนินการ 25.73

๒๔
สรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
ที่ได้ปฏิบัติ
ข้อบัญญัติ
29
๒๔

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2

๐

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

48

35

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

2

ด้านการเมือง การบริหาร

15

11

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

8

7

105

79

รวม
สรุป

โครงการที่บรรจุในข้องบัญญัติ
โครงการที่นามาปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ

79 x 100
105
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดาเนินการ
75.24

105 โครงการ
79 โครงการ
= 75.24 %

๒๕

ประมวลภาพ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ

๒๖
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒๗
โครงการกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
องการบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒๘
โครงการปฏิบัติธรรม ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒๙
โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๐
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ราชินี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๑
โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 88 พรรษา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๒
โครงการรดน้าขอพรผู้สูงอายุตาบลท่าวัด ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด

๓๓
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๔
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๕
โครงการวัน อปพร. ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้ อย จังหวัดขอนแก่น

๓๖
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อส่ งเสริมบูรณาการแผนชุมชน
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้ อย จังหวัดขอนแก่น

๓๗
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๘
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
บ้านลาด หมู่ที่ 6 ตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓๙
โครงการก่อสร้างระบบประบาผิวดิน
บ้านโนนไท หมู่ที่ 8 ตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

