คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
จึงต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานได้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถนามาพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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บทที่ ๑
บทนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๑.๑ ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน /การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต / การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /การพัฒนาทางด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ /การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง กาบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเปิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตนเอง จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตองสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กำรติดตำม (Monitiring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงเกินกว่า
ที่กาหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดาเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน เป็นต้น
กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอด
จนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุ แก้ไขจะดาเนินการต่อไป หรือยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

๒
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกากับ
ดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลตาบล
หนองบัวระเหวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือ
ไม่รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
(๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลตาบลหนองบัวระเหวตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
(๓) ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรือ
อุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับผู้อานวยการกอง / หัวหน้า บุคลากรของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๓๐ วัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้
(๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
(๓) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
(๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
(๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น /ปลัด / ผู้อานวยกอง/ หัวน้าสานักปลัด/
หัวหน้าฝายทุกกองระดับของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชาชนในตาบลหนองบัวระเหวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
(๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน / โครงการ ของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓,๔) พ.ศ.๒๕๔๕ กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๑.๓.๑ กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน ๓ คน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้อถิ่นคัดเลือก
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวน ๒ คน

๔
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จานวน ๒ คน

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ที่ ๒๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ประกอบด้วย
(๑) นายละมูล
สมางชัย
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) นางสมหมาย
เทพขุนทด
สมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการ
(๓) นายสมหมาย
สีนารี
สมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการ
(๔) นายตุ่น
ว่องประจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
(๕) นายสมควร
คงกะพี้
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
(๖) นายถือ
กัณหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๗) นางทองสุข
น้อยจัตุรัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๘) ผอ.ร.ร.บ้านหนองโจด
ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน
กรรมการ
(๙) ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน
กรรมการ
(10) จ.อ.วัฒรักษ์
หาญรบ
รรท.หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
(11) น.ส.อมินตา
ศรีระทัต
หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณฯ กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๑.๓.๒ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำม
(๑) กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ได้ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ คู่มือการติดตามและประเมินการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

๕
๒. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑. ดาเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.๓.๓ กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว มีอานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๑.๔ ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)
แบบที่ ๓ การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
แบบที่ ๔ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๑.๔.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๒
(๓) ดาเนินการตรวจในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๖
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)
แบบที่ ๓ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบที่ ๔ การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
แบบประเมินตนเอง (แบบที่ ๑)
๑.๕ ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญ คือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้
(๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
(๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จานาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทาให้ได้
รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
(๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด / รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ
ของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
(๗) ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว แต่ละสานัก /กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทาให้เป้าหมายของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๗

บทที่ ๒
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
๒.๑ วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ (Vision)
“เทศบาลบริหารจัดการดี มีวิถีพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยกันคิดและทาให้เป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
(๑) เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ทุกด้านและพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดีมาก
(๒) ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทั่วถึง สามารถรองรับการพัฒนาในระยะยาว
(๓) ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
(๔) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพ
ดีทั้งร่างกายและสติปัญญาและจิตใจ
(๕) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๖) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน
(๗) ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์
๒.๓ พันธกิจ (Mission)
๑. ต้องบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
๓. ต้องวางผังเมืองและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
๔. ต้องส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรให้พออยู่พอกิน
นโยบำย (Policics)
พัฒนำงำน (Work Development)
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบึงหนองบัวระเหว
๒. ปรับปรุงรางระบายน้าเสีย ขยายเขตน้าประปา ไฟฟ้า
๓. ปรับปรุงทางคมนาคม
๔. พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งเก็บกักน้าได้มากที่สุด
พัฒนาคน (Human Development)
๑. สนับสนุนส่งเสริม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้เพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
๓. ส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า
๔. ส่งเสริมกีฬาชุมชน
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง (Stermgth Comminty)
๑. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๒. ร่วมคิด ร่วมทา กิจกรรมเน้นชุมชนมีส่วนร่วม
๓. ส่งเสริมฟื้นฟูทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๔. ปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาดตลาดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย

๘
๒.๔ นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
๑. นโยบำยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบึงหนองบัวระเหวให้น่ำอยู่ น่ำดู
เนื่องจากบึงหนองบัวระเหวมีเนื้อที่กว้างขวางมากเป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อใช้การอุปโภคบริโภค
จึงได้มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น
สถานที่ออกกาลังกาย โดยจะดาเนินการขุดลอกบึงบางส่วนปรับปรุงถนนเส้นรอบบึงพร้อมปลุกต้นไม้ริมถนน
๒. นโยบำยปรับปรุงกำรระบำยน้ำเสีย ขยำยน้ำประปำและไฟฟ้ำให้ทั่วถึงทุกชุมชน
เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้าท่วมขังในชุมชน แม้จะมีการขุดลอกและได้ดาเนินการไปแล้ว
แต่ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมนั้นยังมีน้าท่วมขังในชุมชนอยู่อีกมากมายหลายชุมชน ทั้งนี้ปัญหาก็เนื่องมาจากการ
ถมดินเพื่อสร้างบ้าน และไม่ได้ทาร่องระบายน้าควบคู่กันไปกับการสร้างถนนคอนกรีตในการดาเนินการแก้ไข จึงได้มี
การกาหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยจะดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าเสียให้ทั่วถึงขยายน้าปาให้ครบทุกชุมชน และ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกชุมชน
๓. นโยบำยปรับปรุงทำงคมนำคมให้สัญจรไปมำได้สะดวกและปลอดภัย
จากปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชนในเขตเทศบาลไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะยัง
มีถนนลูกรังจานวนหลายสายไม่สะดวกและปลอดภัยในการแก้ไขจะดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกชุมชน และ
ก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มเติมในบางสายที่การคมนาคมไม่สะดวก
๔. นโยบำยพัฒนำแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้มำกที่สุดและจัดระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อ
เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว มีห้วย หนอง คลอง บึง เป็นจานวนมากและใน
สภาพปัจจุบันได้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดฤดู จึงสมควรได้รับการพัฒนาโดยการขุดลอกให้ลึกและกว้าง
รวมทั้งการจัดระบบการส่งน้าด้วยระบบท่อน้า ก็จะทาให้มีน้าใช้ได้ตลอดปีซึ่งมีข้อดี ดังต่อไปนี้
๑. สามารถเดินท่อใต้ดินโดยพื้นที่บนดินสามารถทาประโยชน์ได้ตามปกติ
๒. ประหยัดงบประมาณกว่าก่อสร้างคลองส่งน้า
๓. สามารถวางท่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้าได้โดยตรง
๔. ป้องกันการสูญเสียน้าระหว่างการสูบ
๕. เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
๖. บารุงรักษาง่ายประหยัดค่าซ่อมแซมประจาปี
๗. สามารถสูบน้าไปสารองโดยขุดสระทาแก้มลิง
๘. อายุการใช้งานทนทานกว่าไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย
๙. ส่งเสริมการวางแผนการใช้น้าอย่างมีระบบ
๑๐. ผู้ใช้น้าได้ประโยชน์สูงสุด
๑๑. ลดปัญหาการแย่งน้าในพื้นที่รับน้า
๕. นโยบำยสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอภำส ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายต่างทิ้งถิ่นฐานไปทางานในเมือง
ปล่อยให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอภาสอยู่เฝ้าบ้านตามลาพังความเป็นอยู่ต่าง ๆ ก็ไม่ดีจาเป็นที่ทาง
เทศบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๖. นโยบำยสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำทุกระดับ
จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติจัดการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กัน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในแผนการจัดการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานการศึกษาระดับปฐมวัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยโดยจะให้การ
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้ดื่มนมและมีอาหารกลางวันให้ครบทุกคนและส่งเสริมการจัดศูนย์คอมพิวเตอร์

๙
เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๗. นโยบำยส่งเสริมสุขภำพทุกถ้วนหน้ำชำวประชำสุขใจ
สุขภาพที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง การสร้างสุขภาพสาคัญกว่าการรักษาสุขภาพมนุษย์ทุกคน
คือ ทรัพยากรที่สาคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วย โดยจะเน้นในเรื่องการให้บริการด้านสาธารณสุข
และส่งเสริมด้านสุขภาพเพื่อให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนก็เข้มแข็งไปด้วยหมายความว่าประชาชนในทุก
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในที่สุด
๘. นโยบำยสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำของชุมชน
สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา และแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาและสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดโดย
พยายามผลักดันโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้แก่โครงการ
ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ
๙. นโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรประชำชนให้ครอบคลุมและรวดเร็ว
โดยกาหนดเป้าหมายที่ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายเป็นสาคัญเน้นการ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างจะต้องมีความ
พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยปรับปรุงสถานที่
ปฎิบัติงานให้สะดวกในการบริการ จัดทาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย โครงการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
๑๐. นโยบำยสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ กลุ่มแม่บ้ำนและภูมปัญญำท้องถิ่นและส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน
สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชุมชน
มาดาเนินการสร้างงาน โดยสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถสร้างผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจนาเงินเข้าชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนใน
การนาสินค้าตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนเพื่อความอยู่ดีกินดี
๑๑. นโยบำยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิจกรรม เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ในการจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ มุ่งเป็นการทางานอย่างมีส่วนร่วมการคิดหลายฝ่ายและการร่วม
ในกิจกรรมที่ทาเป็นประจาทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในแนวคิดเพื่อวางกรอกบระเบียบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
๑๒. นโยบำยส่งเสริมฟื้นฟู ทะนุบำรุงวัดประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงควรได้รับการฟื้นฟู
ทะนุบารุงให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่เหลี่ยมใสศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปส่วนประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
เนื่องจากประเพณีศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานสมควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยจัดโครงการสืบสานประเพณีต่าง ๆ เช่น โครงการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ
๑๓. นโยบำยปรับปรุงบ้ำนเมืองให้สะอำดตลำดน่ำซื้ออำหำรปลอดภัย
เนื่องจากสภาพในปัจจุบันนี้บ้านเมืองมีขยะมากมายจนทาให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ไม่มีที่ทิ้ง
ขยะจึงต้องมีการวางแผนเพื่อลดจานวนขยะ โดยจัดทาโครงการคัดแยกขยะ โครงการถนนสะอาด เป็นต้น
ส่วนในเรื่องตลาดน่าซื้ออาหารปลอดภัยพยายามพัฒนาตลาดสดและร้านจาหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารและผู้จาหน่ายสินค้าตามสถานที่จัดให้มี
หรือทางสาธารณะ

๑๐
๑๔. นโยบำยบูรณำกำรร่วมกับองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ
เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและเกี่ยวข้องในส่วน
ราชการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือ
ด้านการพัฒนาอาชีพ เช่น โครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลได้กระทาร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็น
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โครงการรักษาป่าสร้าง
คน ๘๔ ตาบลวิถีพอเพียง ซึ่งร่วมกับบริษัท ปตท.หรือโครงการศาลาสร้างสุข ซึ่งร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วย
ที่ ๑๐ จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มี ๖ แนวทำงคือ
๑. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร
๒. การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
๓. การพัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๔. การพัฒนาการขยายเขตน้าประปา
๕. การพัฒนาระบบการจราจร
๖. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต มี ๕ แนวทำงคือ
๑. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
๓. ส่งเสริมด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ
๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ มี ๓ แนวทำงคือ
๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำกำรรักษำควำมสงบและควำมมั่นคง มี ๓ แนวทำงคือ
๑. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก
๓. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แนวทำงคือ
๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มี ๓ แนวทำงคือ
๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๑๑

บทที่ ๓
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วโดยใช้
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๑ สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑.๑ กำรวำงแผน
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) การแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๒
รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบำลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง กาบริหารจัดการที่ดี
รวม

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
๓๙
๔๘,๙๗๘,๓๖๐
๗๒
๑๒,๔๑๘,๖๐๐
๒๗
๓,๘๕๘,๐๐๐
๓๖
๖,๒๕๘,๐๐๐
๑๗
๑๐,๓๙๒,๐๐๐
๓๓
๔,๗๓๒,๗๐๐
๒๒๔
๘๖,๖๓๘,๔๖๐

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
๓๐
๑๔,๔๘๑,๐๐๐
๘๗
๑๕,๓๐๘,๖๐๐
๓๐
๔,๓๓๖,๐๐๐
๓๖
๗,๑๗๖,๘๐๐
๑๕
๕,๘๓๗,๐๐๐
๒๘
๑๑,๘๒๔,๗๐๐
๒๒๖ ๕๘,๙๖๔,๑๐๐

จานวน
๒๘
๗๕
๒๖
๓๗
๑๒
๒๑
๑๙๙

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ จานวน งบประมาณ
๑๓,๒๔๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๕๒๖,๐๐๐
๑๐,๒๑๘,๖๐๐ ๗๑
๙,๖๑๘,๖๐๐
๓,๓๕๘,๐๐๐
๒๖
๓,๓๕๘,๐๐๐
๖,๗๖๙,๘๐๐
๓๔
๙,๐๖๕,๘๐๐
๒,๗๙๒,๐๐๐
๑๒
๒,๗๙๒,๐๐๐
๔,๐๐๙,๗๐๐
๑๙
๑,๙๘๒,๗๐๐
๔๐,๓๙๓,๑๐๐ ๑๘๘ ๓๗,๓๔๓,๑๐๐

๓.๑.๒ กำรดำเนินงำน
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวนทั้งสิ้น โครงการ งบประมาณ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
๑.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง กาบริหารจัดการที่ดี
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒
อนุมัติงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๓๐
๑๔,๔๘๑,๐๐๐
๑๖
๓,๘๑๖,๘๐๐
๘๗
๑๕,๓๐๘,๖๐๐
๓๗
๑๖,๙๙๗,๔๗๙
๓๐
๔,๓๓๖,๐๐๐
๘
๕๐๔,๘๐๐
๓๖
๗,๑๗๖,๘๐๐
๑๔
๑,๒๒๗,๔๐๐
๑๕
๕,๘๓๗,๐๐๐
๕
๑,๓๔๗,๔๐๐
๒๘
๑๑,๘๒๔,๗๐๐
๒๑
๕,๓๓๔,๒๐๐
๒๒๖
๕๘,๙๖๔,๑๐๐
๑๐๑
๒๙,๒๒๘,๐๗๙

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๓.๐๖
๕๘.๑๕
๑.๗๓
๔.๒๐
๔.๖๑
๑๘.๒๕
๑๐๐

๑๓
รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ประจำปี ๒๕๖๒
เทศบำลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๑.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑ โครงการจ้างเหมาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
อนุมัติ

กองช่าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๓ อัตรา ๆ
๙,๓๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
แนวเขต นสล.ภายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาผัง
เมืองรวม หรือชุมชนและงานพัฒนาสภาพ
แวดล้อม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายต่าง ๆ ที่เกิดการ
ชารุดหรือได้รับความเสียหาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายน้าหรือปรับปรุงสิ่ง
ปลูกสร้างที่เกิดการอุดตัน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลาดยางที่เกิด
การชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตพื้นที่
-ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๗
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร

๓๓๔,๘๐๐

-ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ๒๑๗๐ ซอย ๑๖ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร
-ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ๒๒๕ ซอย ๑๕ ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐
ตารางเมตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๔๙๗,๐๐๐

๒

โครการตรวจสอบแนวเขต นสล.

กองช่าง

๓

โครงการจัดทาผังเมืองรวม

กองช่าง

๔

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
เขตพื้นที่

กองช่าง

๕

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า

กองช่าง

๖

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและ
ลาดยาง

กองช่าง

๗

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑
(สายบ้านนายอุบล พลพิลา –บ้านนายคาสี
เคนเหลี่ยม) หมู่ที่ ๑
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ๒๑๗๐ ซอย ๑๖ (สายศาล
ตาปู่-วัดป่าไม้แดง) หมู่ที่ ๓

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ๒๒๕ ซอย ๑๕ (สายแยก
จากเฮือนศิลา-บ้านนายอุดม สวัสดิ์)
หมู่ที่ ๔

กองช่าง

๘

๙

๑๐ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กองช่าง

กองคลัง

๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๖๒,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

๒๔๒,๐๐๐

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ๒๑๗๐ ซอย ๑ (สายบ้าน
นายสมศรี สิงห์โนนเชือก – บ้านนายชาญ
ศักดิ์ กองรักษา) หมู่ที่ ๕
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนท้องถิ่น
หมายเลข ๑ ซอย ๑๑ (สายจากนางทอง
แม้น เกิดสิน – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
๑) หมู่ที่ ๘
๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒
(สายบ้านนางดวงพร – ถนนเทศบาล ๒)
หมู่ที่ ๙
๑๔ โครงการก่อสร้างบ่อพักน้า คสล.พร้อมวาง
ท่อ คสล.ชั้น ๓ ลาห้วยวังเต่าตอนล่างติดทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๗๐ หมู่ที่ ๖

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
กองช่าง -ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ๒๑๗๐ ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐
ตารางเมตร
กองช่าง -ก่อสร้างถนน คสล.ถนนท้องถิ่นหมายเลข
๑ ซอย ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร
กองช่าง -ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ ม.
ยาว ๓๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.
กองช่าง

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

๑๖ โครงการขยายเขตน้าประปา

กองช่าง

๒
๑

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
และจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

๒

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

๓

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

๔

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
โครงการจ้างเหมาบริการเร่งพัฒนากลุ่ม
อาชีพ

๕

๑๔
งบประมาณ
อนุมัติ
๔๙๗,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

๗๔,๐๐๐

-ก่อสร้างบ่อพักน้า คสล.พร้อมวางท่อ
๓๙๖,๐๐๐
คสล.ชั้น ๓ ลาห้วยวังเต่าตอนล่าง ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๔.๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
๕๐,๐๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
๕๐,๐๐๐
วางท่อน้าประปาเพื่อขยายเขตประปา
ภายในเขตพื้นที่

กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐
สาธารณสุข อสม.และจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติซึ่ง
ตรงกับวันที่ ๒๐ มีนาคมของทุกปี
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซินใน
๕๔,๐๐๐
สาธารณสุข การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมวจรจัด
แมวในครอบครัวและสุนัขในการลดความ
เสี่ยงของประชาชนไม่ให้ติดโรคพิษสุนัขบ้า
กอง
-อุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพและ
๓๐,๐๐๐
สาธารณสุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการดาเนินงาน
กอง
-อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
๑๘๐,๐๐๐
สาธารณสุข สาธารณสุขให้ชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
๑๑๑,๖๐๐
สวัสดิการฯ บริการเร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ จานวน ๑
อัตรา ๆ ละ ๙,๓๐๐ บาท

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๖ โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
๗
๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
สวัสดิการฯ
โครงการศูนย์บริการทางสังคมมีคุณภาพชีวิต
งาน
ที่ดีขึ้น
สวัสดิการฯ
โครงการวันผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
๑๐ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชินี

งาน
สวัสดิการฯ
งาน
สวัสดิการฯ
งาน
สวัสดิการฯ

๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

งาน
สวัสดิการฯ

๑๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรฯ

งาน
สวัสดิการฯ

๑๓ โครงการจัดงานพระราชพิธี / งานรัฐพิธี

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

๙

๑๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๑๕ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

กอง
การศึกษา

๑๖ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

กอง
การศึกษา

๑๗ โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กอง
การศึกษา

๑๕
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
อนุมัติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ๒๐,๐๐๐
จปฐ.ระดับครัวเรือน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
๕๐,๐๐๐
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
๕๐,๐๐๐
โครงการวันผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
๓๐,๐๐๐
ภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
๘๐,๐๐๐
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
๓๐,๐๐๐
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการรวมทั้ง
การบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
๓๐,๐๐๐
สนับสนุนการดาเนินงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน
ชุมชน และระดับองค์กรฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระ ๓๐๐,๐๐๐
ราชพิธี งานรัฐพิธีในวันสาคัญต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
๑๐๐,๐๐๐
เด็กแห่งชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนพึงได้
รับความมั่นคงทางสังคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๑๐๐,๐๐๐
ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓
เมษายนของทุกปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๑๐๐,๐๐๐
ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๒
ค่า เดือน ๑๒ ของทุกปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่ง
๕๐,๐๐๐
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑
มกราคมของทุกปี

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๑๘ โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญ
การศึกษา เดือนหก เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการจัด
งานประเพณี
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การศึกษา ประเพณีเข้าพรรษา
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
การศึกษา วิสาขบูชาโลกถือเป็นสาคัญสากลของโลก
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้
โครงการแข่งขันกีฬาระเหวสัมพันธ์
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
การศึกษา ระเหวสัมพันธ์ในเขตอาเภอหนองบัวระเหว
โครงการแข่งขันกีฬาหลวงอภัยคัพ
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
การศึกษา หลวงอภัยคัพเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
การศึกษา แข่งขันกีฬาภายในชุมชนเพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างส่วนราชการกับประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนหลวงอภัยคัพ
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
การศึกษา มวลชนหลวงอภัยคัพ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาเทศบาล
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ตาบลหนองบัวระเหว
การศึกษา สนับสนุนศูนย์กีฬาเทศบาลตาบล
โครงการจ้างเหมาครูช่วยสอน/แม่บ้าน
ศูนย์พัฒนา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูช่วย
ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘
เด็กเล็ก
สอน/แม่บ้านประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๘ จานวน ๓ อัตรา ๆ ละ ๙,๓๐๐
บาท
โครงการจ้างเหมาครูช่วยสอน/แม่บ้าน
ศูนย์พัฒนา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูช่วย
ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒
เด็กเล็ก
สอน/แม่บ้านประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๒ จานวน ๑ อัตรา ๆ ละ ๙,๓๐๐
บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศูนย์พัฒนา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
เด็กเล็ก การโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๘ จานวน ๙๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท
จานวน ๒๔๕ วัน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศูนย์พัฒนา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
การศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
เด็กเล็ก การโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ จานวน ๓๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท
จานวน ๒๔๕ วัน

๑๖
งบประมาณ
อนุมัติ
๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๒๓,๒๐๐

๑๑๑,๖๐๐

๔๔๑,๐๐๐

๑๔๗,๐๐๐

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๓๐ โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ ๘
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
หมู่ที่ ๘
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนา
เล็ก หมู่ที่ ๒
เด็กเล็ก
หมู่ที่ ๒
โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียน อุดหนุน
สังกัด สพฐ. จานวน ๔ แห่ง
ร.ร.สังกัด
สพฐ.
อุดหนุนโครงการอาหารกลาง (วัน) โรงเรียน อุดหนุน
สังกัด สพฐ.จานวน ๔ แห่ง
ร.ร.สังกัด
สพฐ.
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งาน
สวัสดิ์การฯ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
งาน
สวัสดิการฯ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งาน
สวัสดิการฯ
โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน
งาน
สวัสดิการฯ

๓
๑

กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ

๒

โครงการเทศบาลเร่งพัฒนาด้านส่งเสริมการ
เกษตรเพื่อสนองนโยบายและเพื่อสนับสนุน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน
โลยีการเกษตรประจาตาบลหนองบัวระเหว

๓
๔

โครงการส่งเสริมอาชีพในการพัฒนาสถาบัน
การเกษตร

๕

โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
-ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) จาก
นโยบายของรัฐบาล

๑๗
งบประมาณ
อนุมัติ
๑๗๒,๔๕๘

-ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) จาก
นโยบายของรัฐบาล

๕๗,๔๘๖

-ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน ๔ แห่ง

๘๒๐,๑๓๕

-ได้รับการจัดสรรอาหารกลาง (วัน)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.จานวน ๔ แห่ง

๑,๗๑๒,๐๐๐

-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน ๙๘๐ ๗,๘๒๔,๐๐๐
คน จานวน ๑๒ เดือน
-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน ๓๕๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐
คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท/เดือน/คน
-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน ๑๕
๙๐,๐๐๐
คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน/คน
-ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
๑๘๓,๐๐๐
หลักประชาชน ๑ ส่วน อปท.สมทบ ๑
ส่วน รัฐบาล ๑ ส่วน

งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๑๐,๐๐๐
สวัสดิการฯ กลุ่มอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีวิต
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงาน
๓๓๔,๘๐๐
ส่งเสริม ส่งเสริมทางด้านการเกษตร จานวน ๓
การเกษตร อัตรา ๆ เดือนละ ๙,๓๐๐ บาท
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดศูนย์บริการและ ๓๐,๐๐๐
ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร การบริการ
การเกษตร ด้านข้อมูลข่าวสาร
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
๑๐,๐๐๐
ส่งเสริม อาชีพในงานพัฒนาสถาบันด้านการเกษตร
การเกษตร
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๑๐,๐๐๐
ส่งเสริม กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
การเกษตร พอเพียง

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๖ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (พอ.สธ.)
๗

โครงการส่งเสริมการจัดทาปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
การเกษตร

๘

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน

๔
๑

กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ค่าตอบแทนสวัสดิการสมาชิก อปพร.

๒

โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด
(ปัสสาวะ)
โครงการจัดระเบียบการจราจร

๓

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ

๔

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๕
๖

โครงการจัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๗

โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร.

๘

โครงการจัดฝึกอบรมแผนป้องกันอัคคีภัย

๙

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน งานป้องกัน
งานป้องกันฯ
ฯ

งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ
งานป้องกัน
ฯ

๑๐ โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

งานป้องกัน
ฯ

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อ
ต้านยาเสพติด

งานป้องกัน
ฯ

วัตถุประสงค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาข้อมูลทรัพยากร
กายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม เรื่องการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดินเกษตรกรมีการปลูกพืช
และกำรรักษำควำมสงบ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสวัสดิการ
สมาชิก อปพร.สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด
(ปัสสาวะ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบ
การจราจรในเขตพื้นที่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุด
ตรวจจุบริการร่วมกับภาคส่วนราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
อปพร.หรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
แผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการ จานวน ๔ อัตรา ๆ เดือนละ
๙,๓๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
โดยเฉพาะสถาบันของชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

๑๘
งบประมาณ
อนุมัติ
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๔๘,๕๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๔๖,๔๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๑๒ ค่าจัดซื้อสายฉีดดับเพลิง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานป้องกัน
ฯ
๑๓ ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
งานป้องกัน
ฯ
๑๔ ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง
งานป้องกัน
ฯ
๕ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม
๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
งานส่งเสริม
การเกษตร
๒ โครงการจ้างเหมาบริการสาธารณสุขรวมใจ
กอง
สาธารณสุข
๓

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กอง
สาธารณสุข

๔

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสด

กอง
สาธารณสุข

๕

โครงการบริหารจัดการขยะ (ถมกลบขยะ)

กอง
สาธารณสุข

๖
๑

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
โครงการจัดงานวันเทศบาล

สานักปลัด

๒

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

สานักปลัด

๓

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สานักปลัด

๔

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

สานักปลัด

๕

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันสมานฉันท์

สานักปลัด

๖

โครงการจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

สานักปลัด

๑๙
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
อนุมัติ
-เพื่อจัดซื้อสายฉีดดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔๒,๕๐๐
จานวน ๕ เส้น ๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง มีความยาว
๔๐,๐๐๐
ขนาด ๘ นิ้ว จานวน ๑ หัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงแบบยก
๕๐,๐๐๐
นิ้ว ขนาด ๑๕ ปอนด์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้
๔๐,๐๐๐
เฉลิมพระเกียรติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงาน
๑,๐๐๔,๔๐๐
สาธารณสุขรวมใจ จานวน ๙ อัตรา ๆ
เดือนละ ๙,๓๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
๙๐,๐๐๐
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อให้ความรู้
ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
๓๐,๐๐๐
สภาพแวดล้อมในตลาดสดให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อ ๑๘๓,๐๐๐
ทิ้งขยะของเทศบาลฯในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
๒๐,๐๐๐
เทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายนของ
ทุกปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
๒๐,๐๐๐
ท้องถิ่นไทย ตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใน
๗๕๐,๐๐๐
กรณีหมดวาระ เพื่อเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการเลือกตั้ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐
และศึกษาดูงานสาหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐
ประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
นามาปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวัน

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๗ โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.๒๕๔๐
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษา สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ให้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่
เป็นการพิทักษ์รักษาให้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
พระมหากษัตริย์ อันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาติ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (เหล็ก)
สานักปลัด -เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน (เหล็ก)พร้อม
กระจก ขนาด ๔ ฟุต จานวน ๕ ตัว ๆ ละ
๕,๓๐๐ บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบเบาะนุ่ม
มีพนักพิง จานวน ๕ ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐
บาท
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กระบะ ๔ ประตู
แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน
ค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ
๒๗,๕๐๐ บาท
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ สานักปลัด -อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
ประชาชน เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพายข้อแข็ง จานวน ๑ เครื่อง ๆ
ละ ๑๙,๐๐๐ บาท
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น
สานักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
รถเข็น จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐
บาท
โครงการจัดทาแผนชุมชน
งานวางแผน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
สถิติและ
การจัดทาแผนชุมชน การจัดกิจกรรมการ
วิชาการ
จัดทาแผนชุมชน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
งานวางแผน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน
สถิติและ
พัฒนาสี่ปี โดยการจัดทาประชาคมระดับ
วิชาการ
ตาบล / ชุมชน
โครงการปั่นจักรยาน
งานวางแผน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปั่นจักรยาน
สถิติและ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มชมรมจักรยาน
วิชาการ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

๒๐
งบประมาณ
อนุมัติ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๖,๕๐๐
๙,๕๐๐
๘๑๔,๐๐๐
๒๗,๕๐๐
๖๕,๗๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ลาดับ
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ที่
๑๙ โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๒๐ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
(แบบเปิดข้างเทท้าย)
๒๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)

๒๑
งบประมาณ
อนุมัติ
๒๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
กองคลัง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และแผนที่ภาษีต้นแบบ
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
๙๕๐,๐๐๐
สาธารณสุข (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด ๑ ตัน
กอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
๒,๔๐๐,๐๐๐
สาธารณสุข (แบบอัดท้าย)
รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงกำร
๒๙,๒๒๘,๐๗๙

๒๒
๒.รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปี ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณตามเทศบัญญัติ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๖
๓,๘๑๖,๘๐๐

๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓๗

๑๖,๙๙๗,๔๗๙

๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๘

๕๐๔,๘๐๐

๔.การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและการ
รักษาความสงบฯ
๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการที่ดี

๑๔

๑,๒๒๗,๔๐๐

๕

๑,๓๔๗,๔๐๐

๒๑

๕,๓๓๔,๒๐๐

๑๐๑

๒๙,๒๒๘,๐๗๙

เบิกจ่าย
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

เบิกจ่ายจากเงินสะสม
จานวน งบประมาณ
โครงการ
๒
๙๕๘,๐๐๐

ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

๒๓
รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๑.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑ โครงการจ้างเหมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบตาม
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

๓๓๔,๘๐๐

๓๓๔,๘๐๐

หมายเหตุ

ดาเนินการ

๒

โครงการตรวจสอบแนวเขต นสล.

๓๐,๐๐๐

-

ไม่ได้ดาเนินการ

๓

โครงการจัดทาผังเมืองรวม

๑๐,๐๐๐

-

ไม่ได้ดาเนินการ

๔

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า

๓๐,๐๐๐

-

ไม่ได้ดาเนินการ

๖

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลาดยาง

๕๐,๐๐๐

-

ไม่ได้ดาเนินการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล ๖ ซอย ๑ สายบ้านนายอุบล พลพิลา-บ้านนายคาสี
เคนเหลี่ยม) หมู่ที่ ๑
๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ๒๑๗๐
ซอย ๑๖ (สายศาลตาปู่-วัดป่าไม้แดง) หมู่ที่ ๓
๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ๒๒๕
ซอย ๑๕ (สายแยกจากเฮือนศิลารีสอร์ท-บ้านนายอุดม สวัสดิ์)
หมู่ที่ ๔
๑๐ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓๖๒,๐๐๐

๓๖๒,๐๐๐

ดาเนินการ

๔๙๗,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

ดาเนินการ

๔๙๗,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

ดาเนินการ

๒๔๒,๐๐๐

๒๔๒,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ๒๑๗๐
ซอย ๑ (สายบ้านนายสมศรี สิงห์โนนเชือก-บ้านนายชาญศักดิ์
กองรักษา) หมู่ที่ ๕
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนท้องถิ่นหมายเลข ๑ ซอย ๑๑
(สายจากนานางทองแม้น เกิดสิน-ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
๑) หมู่ที่ ๘
๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ (สายบ้านนางดวงพร – ถนนเทศบาล๒)
หมู่ที่ ๙
๑๔ โครงการก่อสร้างบ่อพักน้า คสล.พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓
ลาห้วยวังเต่าตอนล่างติดทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๐ หมู่ที่ ๖

๔๙๗,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

ดาเนินการ

๔๙๗,๐๐๐

๔๙๗,๐๐๐

ดาเนินการ

๗๔,๐๐๐

๗๔,๐๐๐

ดาเนินการ

๓๙๖,๐๐๐

๓๙๖,๐๐๐

ดาเนินการ

๗

ดาเนินการ

๒๔
ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

งบตาม
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

หมายเหตุ

๑๕

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๕๐,๐๐๐

๑๖

โครงการขยายเขตน้าประปา

๕๐,๐๐๐

รวม ๑๖ โครงการ
กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และจัดกิจกรรมวัน
อสม.แห่งชาติ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๕๔,๐๐๐

๕๔,๐๐๐

ดาเนินการ

๒.
๑
๒
๓

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๔

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
อุดหนุนโครงการพระราชดาเนินด้านสาธารณสุข

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๕

โครงการจ้างเหมาบริการเร่งพัฒนากลุ่มอาชีพ

๑๑๑,๖๐๐

๑๑๑,๖๐๐

ดาเนินการ

๖

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๗

โครงการศูนย์บริการทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๐,๐๐๐

๘

โครงการวันผู้สูงอายุ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๙

โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๐

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๑

๓๐,๐๐๐

๑๓

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรฯ
โครงการจัดงานพระราชพิธี / งานรัฐพิธี

๓๐๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๔

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๒

๓๐,๐๐๐

๒๕
ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

งบตาม
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

หมายเหตุ

๑๕

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๖

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๗

โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๕๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๘

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก

๘๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๙

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา

๕๐,๐๐๐

๒๐

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก

๑๐,๐๐๐

ไม่ได้ดาเนินการ

๒๑

โครงการแข่งขันกีฬาระเหวสัมพันธ์

๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๒๒

โครงการแข่งขันกีฬาหลวงอภัยคัพ

๘๐,๐๐๐

๒๓

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

๑๕๐,๐๐๐

๒๔

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนหลวงอภัยคัพ

๒๐,๐๐๐

๒๕

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๓๐,๐๐๐

๒๖

๒๒๓,๒๐๐

ดาเนินการ

๑๑๑,๖๐๐

ดาเนินการ

๔๔๑,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๔๗,๐๐๐

ดาเนินการ

๓๐

โครงการจ้างเหมาครูช่วยสอน/แม่บ้านประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ ๘
โครงการจ้างเหมาครูช่วยสอน/แม่บ้านประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ ๒
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (โครงการ
อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘

๑๗๒,๔๕๘

ดาเนินการ

๓๑

โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒

๕๗,๔๘๖

ดาเนินการ

๒๗
๒๘
๒๙

๒๖
ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๓๒

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน ๔ แห่ง

๓๓

งบตาม
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

หมายเหตุ

๘๒๐,๑๓๕

ดาเนินการ

๑,๗๑๒,๐๐๐

ดาเนินการ

๓๔

อุดหนุนโครงการอาหารกลาง (วัน) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
จานวน ๔ แห่ง
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๗,๘๒๔,๐๐๐

๗,๘๒๔,๐๐๐ ดาเนินการ

๓๕

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๓,๓๖๐,๐๐๐

๓,๓๖๐,๐๐๐ ดาเนินการ

๓๖

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๙๐,๐๐๐

๓๗

โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน

๑๘๓,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ดาเนินการ

รวม ๓๗ โครงการ
๓
๑

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ

๒

๓๓๔,๘๐๐

ดาเนินการ

๓๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๔

โครงการเทศบาลเร่งพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนอง
นโยบายและเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลหนองบัวระเหว
โครงการส่งเสริมอาชีพในการพัฒนาสถาบันการเกษตร

๕

โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐

๖

๕๐,๐๐๐

๗

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(พอ.สธ.)
โครงการส่งเสริมการจัดทาปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร

๘

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน

๓๐,๐๐๐

๓

รวม ๘ โครงกำร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๔.กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบ
๑ ค่าตอบแทนสวัสดิการสมาชิก อปพร.

งบตาม
เทศบัญญัติ
๕๐,๐๐๐

๒

โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด (ปัสสาวะ)

๕๐,๐๐๐

๓

โครงการจัดระเบียบการจราจร

๓๐,๐๐๐

๔

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๕๐,๐๐๐

๕

โครงการจัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๑๔๘,๕๐๐

๖

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๒๒๐,๐๐๐

๗

โครงการส่งเสริมกิจกรรม อปพร.

๒๐,๐๐๐

๘

โครงการจัดฝึกอบรมแผนป้องกันอัคคีภัย

๓๐,๐๐๐

๙

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานป้องกันฯ

๔๔๖,๔๐๐

๑๐ โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

๓๐,๐๐๐

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

๒๐,๐๐๐

๑๒ ค่าจัดซื้อสายฉีดดับเพลิง

๔๒,๕๐๐

๑๓ ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง

๔๐,๐๐๐

๑๔ ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง

๕๐,๐๐๐
รวม ๑๔ โครงการ

เบิกจ่าย

๒๗
หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

๕.กำรบริหำรจัดกำรทรัยพำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

งบตาม
เทศบัญญัติ
๔๐,๐๐๐

ดาเนินการ
ดาเนินการ

๒

โครงการจ้างเหมาบริการสาธารณสุขรวมใจ

๑,๐๐๔,๔๐๐

๓

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

๙๐,๐๐๐

๔

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสด

๓๐,๐๐๐

๕

โครงการบริหารจัดการขยะ (ถมกลบขยะ)

๑๘๓,๐๐๐

รวม ๕ โครงการ
๖.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
๑ โครงการจัดงานวันเทศบาล

เบิกจ่าย

๒๘
หมายเหตุ

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๒

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๓

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

๗๕๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๔

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๒๐,๐๐๐

๕

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันสมานฉันท์
โครงจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาให้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนขาวไทย
ทั้งชาติ
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (เหล็ก)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

-

๒๖,๕๐๐

๒๖,๕๐๐

ดาเนินการ

๙,๕๐๐

๙,๕๐๐

ดาเนินการ

๘๑๔,๐๐๐

๘๑๔,๐๐๐

ดาเนินการ

๖
๗
๘
๙

๑๐ ค่าจัดซื้อเก้าอี้
๑๑ ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ

๒๙
หมายเหตุ

ลาดั
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
บ
ที่
๑๒ ค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

งบตาม
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

๒๗,๕๐๐

๒๗,๕๐๐

ดาเนินการ

๑๓ อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
๑๔ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง

๖๕,๗๐๐

๖๕,๗๐๐

ดาเนินการ

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๕ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๖ โครงการจัดทาแผนชุมชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๗ โครงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๘ โครงการปั่นจักรยาน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๑๙ โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๒๐,๐๐๐

๒๐ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย)

๙๕๐,๐๐๐

๙๕๐,๐๐๐

ดาเนินการ

๒๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
รวม ๒๑ โครงกำร

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐ ดาเนินการ

๓๐
๓.๒ กำรประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว.
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนว
ทางในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสมเพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และ
เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว สรุปผลการประเมินรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
๓. ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต / โครงการ
รวม

คะแนนเต็ม
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๗.๒๕
๑๓.๑๒
๕๖.๒๕
(๘.๗๕)
(๘.๗๕)
(๘.๖๓)
(๔.๕๐)
(๔.๑๓)
(๔.๓๘)
(๔.๖๓)
(๔.๒๕)
(๔.๒๔)
(๔.๐๐)
๘๖.๖๒

๓๑

กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบำลตำบลหนองบัวระเหว
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
๑๗.๒๕
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
(๓)
(๓)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การปกครอง
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(๒)
(๑.๘๘)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
(๑.๘๘)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(๒)
(๑.๘๘)
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
(๒)
(๑.๕๐)
การปศุสัตว์ การบริการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(๒)
(๑.๕๐)
ศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
(๒)
(๑.๕๐)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒)
(๑.๖๓)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนิน
การประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ และเ

๓๒
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๒.การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และศักยภาพ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิ
ศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวด
ล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคที่
อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มี
การนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๕
(๒)

๑๓.๑๒
(๑.๘๘)

(๑)

(๑.๐๐)

(๒)

(๑.๓๘)

(๒)

(๑.๕๐)

(๒)

(๑.๘๘)

(๒)

(๑.๘๘)

(๒)

(๑.๖๓)

(๑)

(๑.๐๐)

(๑)

(๑.๐๐)

๓๓
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๓.ยุทธศำสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสังคมแห่ง
ชาติ (ฉบับที่ ๑๒) และ Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงถึงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่ง
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชี่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมของ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผน
พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๖๕
(๑๐)

๖๕
(๘.๗๕)

(๑๐)

(๘.๗๕)

(๑๐)

(๘.๖๓)

(๕)

(๔.๕๐)

(๕)

(๔.๑๓)

(๕)

(๔.๓๘)

(๕)

(๔.๖๓)

(๕)

(๔.๒๕)

(๕)

(๔.๒๕)

๓๔
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่
การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วย
รวมคะแนน

(๕)

(๔.๐๐)

๑๐๐

๘๖.๖๒

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
เพือ่ ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบำลตำบลหนองบัวระเหว
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
๔. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ
๕. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
๘.๘๘
๘.๗๕
๘.๖๓
๘.๖๓
๕๒.๒๕
(๔.๒๕)
(๔.๖๓)
(๔.๕๐)
(๔.๕๐)
(๔.๓๘)

(๕)
(๕)
(๕)

(๔.๐๐)
(๔.๖๓)
(๔.๒๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

(๔.๕๐)
(๔.๕๐)
(๔.๕๐)
(๔.๒๕)
๘๗.๗๕

๓๕

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบำลตำบลหนองบัวระเหว
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

๒.การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๓.การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
(๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจานวนโครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตาม
ที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบโครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ
(๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนา
เอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่ง
ของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผลผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วย
งาน
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ
(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไป
สู่การจัดทาโครงการโดยใช้หลักการบูรณาการร่วมกับ อปท.ที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๘.๘๘

๑๐

๘.๗๘

๑๐

๘.๖๓

๑๐

๘.๖๓

๓๕
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๕. โครงกำรพัฒนำ
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๕.๒ กาหนดวัตถุ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการที่กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
โครงการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผลผลิตของโครงการ) มี เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คือ
ความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
งบประมาณได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ได้บอดชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความ
สอดคล้องกับแผน
สามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่งยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผลผลิตของโครงการ) มี (ฉบับที่ ๑๒) (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ความสอดคล้องกับแผน ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติ
แห่งชาติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สอดคล้อง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๖๐
(๕)

๕๒.๒๕
(๔.๒๕)

(๕)

๔.๖๓

(๕)

๔.๕๐

(๕)

๔.๕๐

(๕)

๔.๓๘

๕

๔.๐๐

๓๖
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด

รำยละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่กาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจนหรือ ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
การเสริมสร้างให้ประเทศ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ภายใต้หลักประชารัฐ
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๕.๙ งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประกา
ความสอดคล้องกับ
ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ประหยัด (๒) ความมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
(๓) ความมีประสิทธิผล (๔) ความยุติธรรม (๕) ความโปร่งใส
โครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับโครงการ
การราคาถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของ
การนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
๕.๑๑ มีการกาหนด มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผลได้
ตัวชี้วัด (KPI) และ
เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอัน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
และผลที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการ
ได้รับสอดคล้องกับ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิน
ผลระดับความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๕)

๔.๖๓

(๕)

๔.๒๕

(๕)

๔.๕๐

(๕)

๔.๕๐

(๕)

๔.๕๐

(๕)

๔.๒๕

๑๐๐

๘๗.๗๕

๓๗
๓.๓ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทศบำลตำบลหนองบัวระเหวและวัดควำมพึงพอใจ
การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งของการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก
การติดตามและจะทาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนว่าได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน และกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผลทา
ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว จึงให้ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการนาข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ทราบมาทาการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป
แบบประเมินตนเอง (แบบที่ ๑)
เป็นการติดตามที่ใช้ประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว ตามยุทธศาสตร์
ที่กาหนดไว้ โดยการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนครบทุกเพศทุกวัย ,อาชีพ,
พื้นที่ในตาบลหนองบัวระเหว สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ ๑ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
๔๖
๕๔
๑๐๐

ร้อยละ
๔๖.๐๐
๕๔.๐๐
๑๐๐

จำกตำรำงที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน ๔๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ เป็นหญิง จานวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐
ตำรำงที่ ๒ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อำยุ
อายุต่ากว่า ๒๐ ปี
อายุ ๒๐-๓๐ ปี
อายุ ๓๑-๔๐ ปี
อายุ ๔๑-๕๐ ปี
อายุ ๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป

จำนวน
๐.๐๐
๒๒
๒๕
๒๑
๑๕
๑๗
๑๐๐

ร้อยละ
๐.๐๐
๒๒.๐๐
๒๕.๐๐
๒๑.๐๐
๑๕.๐๐
๑๗.๐๐
๑๐๐.๐๐

จำกตำรำงที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี
จานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ รองลงมาอายุ ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ และอายุ ๔๑-๕๐ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ และอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ และต่อสุดอายุ ๔๑-๕๐ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐

๓๘
ตารางที่ ๓ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียมเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
๑๒
๒๐
๓๔
๒๗
๗
๐
๑๐๐

ร้อยละ
๑๒.๐๐
๒๐.๐๐
๓๔.๐๐
๒๗.๐๐
๗.๐๐
๐
๑๐๐.๐๐

จำกตำรำงที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ รองลงมาระดับปริญญาตรี ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ และ
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และระดับประถมศึกษา ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๐๐ และต่าสุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐
ตำรำงที่ ๔ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อำชีพ
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
บริษัท / ห้างร้าน
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน / นักศึกษา
เกษตรกร
รวม

จำนวน
๒๓
๑๑
๒๐
๑๒
๑๐
๒๔
๑๐๐

ร้อยละ
๒๓.๐๐
๑๑.๐๐
๒๐.๐๐
๑๒.๐๐
๑๐.๐๐
๒๔.๐๐
๑๐๐.๐๐

จำกตำรำงที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามระดับเกษตรกร ๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๔.๐๐ รองลงมาคือระดับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ และระดับค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ๒๐ คน คิดเป็นร้อย ๒๐.๐๐ และระดับรับจ้าง ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และระดับบริษัท/
ห้างร้าน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ ระดับต่าสุดนักเรียน/นักศึกษา ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

