รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปี 2554

องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บทนํา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะไว้ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเป็นผลอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จ
ตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สมารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุง และตัดสินใจต่อไป
ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2554 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว นั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว ได้นําแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาใช้ในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ด้วย
ทางคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2554 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งที่จะนํามาพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว
ผูจ้ ัดทํา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 2554
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.หินแก้ว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หินแก้ว ดังนี้
วิสัยทัศน์

ของอบต.หินแก้ว
"พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ"
พันธกิจ ของอบต.หินแก้ว
1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการบริโภค - อุปโภค น้ําเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหินแก้วเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
1.1 ท้องถิ่นสุขภาพ ท้องถิ่นที่ประชาชนมีสุขภาพดี
1.2 ท้องถิ่นมั่นคงปลอดภัย เป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ บุกรุก ตัด
ไม้ทําลายป่าลดลง
1.3 ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ เป็นท้องถิ่นที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คุณธรรม เน้นการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน
1.4
ท้องถิ่นครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง เป็นท้องถิ่นที่ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือ ร่วมใจในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
1.5 ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมดี เป็นท้องถิ่นที่มีการวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ และมีพื้นที่สีเขียวอย่างพอเพียง
1.6 ท้องถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก และเยาวชน ในการทํา
กิจกรรม รวมทั้งประชาชนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
2.1 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาด และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาระบบการตลาด และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิถีพอเพียง มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
4.1 ส่งเสริมวิถีพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร มีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
การวางแผนงบประมาณ
อบต.หินแก้ว ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ และผู้นําหมู่บ้าน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.หินแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2553 รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์
1. หินแก้วท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 ท้องถิ่นสุขภาพ
1.2 ท้องถิ่นมั่นคงปลอดภัย
1.3 ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้
1.4 ท้องถิ่นครอบครัว ชุมชนเข็มแข็ง
1.5 ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมดี
1.6 ท้องถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์
2. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
3.1 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
4. การส่งเสริมวิถีพอเพียง
4.1 ส่งเสริมวิถีพอเพียง
5. การบริหารจัดการองค์กร
5.1 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งทางด้านวิชาการ
คุณธรรม และจริยธรรม
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว
ปี2554
ปี2555
ปี2556
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ (บาท)
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21
14
13
10
37
7
4

2,675,000
530,000
765,000
1,334,000
11,185,000
337,000
3,400,000

20
12
10
9
31
7

2,375,000
440,000
665,000
1,306,000
11,265,000
337,000

20
12
9
9
22
7

2,375,000
440,000
465,000
1,306,000
7,015,000
337,000

21
11
13
9
45
7
4

7,425,000
1,410,000
1,895,000
3,946,000
29,465,000
1,011,000
3,400,000

11

615,000

9

95,000

9

95,000

11

805,000

9

140,000

9

140,000

9

140,000

9

420,000

12
4

675,000
620,000

6
4

85,000
620,000

6
4

85,000
620,000

12
4

845,000
1,860,000

142

22,276,000

117

17,328,000

107

12,878,000

146

52,482,000
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สรุปการบริหารงานในปีงบประมาณ 2554
ผู้บริหารอบต.หินแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.
2554 ประกอบกับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้วยงบกลาง งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อีกทั้งการดําเนินงานจาก
หน่วยงานภายนอกซึ่งเข้ามาดําเนินการในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบล และชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2554
ยุทธศาสตร์
1. หินแก้วท้องถิ่นน่าอยู่
1.1 ท้องถิ่นสุขภาพ
1.2 ท้องถิ่นมั่นคงปลอดภัย
1.3 ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้
1.4 ท้องถิ่นครอบครัว ชุมชนเข็มแข็ง
1.5 ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมดี
1.6 ท้องถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์
2. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ
3.1 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
4. การส่งเสริมวิถีพอเพียง
4.1 ส่งเสริมวิถีพอเพียง
5. การบริหารจัดการองค์กร
5.1 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งทางด้านวิชาการ
คุณธรรม และจริยธรรม
รวม
คิดเป็นร้อยละ

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาปี 2554 ที่ปฏิบัตใิ นปี 2554
21
14
13
10
37
7
4

12
7
8
5
11
3

11

4

9
12
4

6
3

142

59
41.55

สรุป ในปีงบประมาณ 2554 สามารถนําแผนพัฒนาสามปีช่วงปี 2554 มาปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 41.30
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จากตารางข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบการปฏิบัติตามแผนพัฒนาปี 2553 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ได้
ตามแผนภูมิ

แผนภูมิเปรี ย บเที ย บการปฏิบัติตามแผนพัฒนาปี 2554
ทั้ ง 5 ยุ ท ธศาสตร์
0%
7%

15%
1

0%

2
3
4
78%

5

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น องค์การบริหารส่วนตําบล
หินแก้ว ได้มีการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือยุทธศาสตร์หินแก้วท้องถิ่นน่าอยู่ มากที่สุด ถึงร้อยละ 78 ของ
โครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ถึงร้อยละ 15
ของโครงการที่ปฏิบัติทั้งหมด และรองลงมาอีกคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาด และ
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้ร้อยละ 7 ของโครงการทั้งหมด
การอ่านค่าของแผนภูมิข้างต้นจะเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาท้องถิ่นมีการมุ่งเน้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งได้แก่ ท้องถิ่นสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ท้องถิ่นมั่นคงปลอดภัย
เป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ บุกรุก ตัดไม้ทําลายป่าลดลง ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ ที่
มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คุณธรรม เน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน
ท้องถิ่นครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่ งให้ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปั ญหา พัฒนาชุมชน
ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมดี เป็นท้องถิ่นที่มีการวางแผนและบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ และมีพื้นที่สีเขียวอย่าง
พอเพียง เนื่องจากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้วยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างลําบาก มีถนนลูกรังที่
เป็นหลุม บ่อ อยู่อีกมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวรอรับการซ่อมแซม บํารุงรักษาให้มีสภาพที่ประชาชนสามารถใช้งานได้
อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง และ
ท้องถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก และเยาวชน ในการทํากิจกรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งการที่ตําบลหินแก้วเป็นพื้นที่ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงต้องมีการพัฒนาระบบการตลาด และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไป
พร้อม ๆ กัน และที่ไม่อาจจะละเลยได้นั่นคือตั้งมีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการในทุกด้าน
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จากตารางข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างโครงการตามแผนพัฒนา และที่
นํามาปฏิบัติได้จริง ตามแผนภูมิ

120

แผนภูมิแ สดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2554
และโครงการที่ปฏิบัติ จริงปี 2554

จํานวนโครงการ
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ยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
จํานวนโครงการ ตามแผนพัฒนา จํานวนโครงการ ที่ปฏิบัติได้จ ริง

5

8

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาท้องถิ่นมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี
เป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ บุกรุก ตัดไม้ทําลายป่าลดลง
มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คุณธรรม เน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน
ให้ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มี
การวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ
และมีพื้นที่สีเขียวอย่างพอเพียง มีพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก และเยาวชน ในการทํากิจกรรม รวมทั้งประชาชนมี
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาระบบการตลาด และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการ
ในทุกด้าน
เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2554 มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้อัตราความสําเร็จต่ํากว่าปีที่ผ่านมา

***********

9

สรุป
บัญชีแผนงานโครงการที่ปฏิบัติจริงในปี 2554
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1. ยุทธศาสตร์หินแก้วท้องถิ่นน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ท้องถิ่นสุขภาพ
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
2

3
4
5
6
7

8
9
10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเด็ก
ทุกหมู่บ้าน
เยาวชนและประชาชน
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ตามความเหมาะสม
การกีฬาให้กับเยาวชนประชาชน
และผู้นํา
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มี
จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ
ประโยชน์และครบถ้วน
เด็กเล็ก-ประถมศึกษา
และโรงเรียนในพื้นที่
สนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
เด็กเล็ก-ประถมศึกษา
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น
หมู่ที่ 1- 6
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
เบาหวาน ความดัน มะเร็ง เป็นต้น
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก - มาเลเรีย
โครงการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้อผส.และ
7 ครั้ง
สร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและ
1 รุ่น
ผู้ด้อยโอกาส 1,6
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทั้งตําบล
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กในทุกด้าน
โครงการฝึกอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักพภาพ
1รุ่น
การดูแลสุขภาพให้กับอสม.และแกนนําด้าน การบริการด้านสุขภาพให้กับ
สุขภาพ
แกนนําและอสม.

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
35,788
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.

7,600

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

798,088.96

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1,224,314

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

51,242

สปสช.

สํานักงานปลัดอบต.

51,000
40,200

สปสช.
สปสช.

สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต

6,000

สปสช.

สํานักงานปลัดอบต

12,500
3,420

สปสช.
สปสช.

สํานักงานปลัดอบต
สํานักงานปลัดอบต

11

ที่

โครงการ

11 โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
12 สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมสาธารณสุข
มูลฐานในระดับหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ทั้งตําบล
หมู่ที่ 1- 6

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
60,000
อบต.
90,000

อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต
สํานักงานปลัดอบต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ท้องถิ่นมั่นคงปลอดภัย
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดแก่เยาวชน
2 โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด
3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
4 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอปพร.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ในพิษภัยยาเสพติดกับ
เด็กและเยาวชน
เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติด

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ประสบภัย
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ
อปพร.
5 โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ถูกกฎจราจร
กฎจราจร ขับขี่รถอย่างปลอดภัย
6 โครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลดูแลความ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยใน
สงบเรียบร้อย
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท

1 รุ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.

1 ครั้ง

10,000

พัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งตําบล

21,500

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1 ครั้ง

9,660

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1 รุ่น

3,375

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1 รุ่น

30,000

อบต.

สภ.ท่าแซะ

สํานักงานปลัดอบต.

12

ที่

โครงการ

7 จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องมือ
การสื่อสารในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
6 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
บาท
60,000
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
70,254
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับเด็ก ๆ

1 ครั้ง

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล
4 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน
5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

1 ศูนย์
1 ศูนย์
หมู่ที่ 1 - 6

18,240

อบต.

กสน.
สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการ

90,000

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการ

3,250

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

จัดหาเครื่องเล่นสนาม

85,500

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

หมู่ที่ 1 - 6

-

กศน.
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ

สํานักงานปลัดอบต.

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัย
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อาชีพ
นํามาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สํานักงานปลัดอบต.

บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แนวทางการพัฒนาที่ 4 ท้องถิ่นครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

1
2
3
4

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการ
ดําเนินงานกิจกรรมผู้สูงอายุ
5 โครงการจัดงานรัฐพิธี/กิจกรรมงานประเพณี
ประจําปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการทํากิจกรรม
ร่วมกัน

ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน
คนพิการที่มีฐานะยากจน
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีฐานะยากจน
ทั้งตําบล

48,000
6,000
-

อบต.
อบต.

สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก

4 ครั้ง

15,000

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

ภักดี

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมดี
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก
ทุกสายที่ชํารุดในพื้นที่หมู่ที่1-6
2 โครงการขยายท่อส่งน้ําระบบประปา
หมู่ที่ 1 - 6
3 โครงการปรับปรุงระบบประปา/คุณภาพน้ํา
ประปาหมู่ที่ 1 - 6
4 โครงการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อบาดาล
เพื่อผลิตน้ําประปาหมู่ที่ 1- 6
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายนาไผ่-น้ําเพชร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง
เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง
เพื่อประชาชนมีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคที่พอเพียง
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ถนนทุกสายที่ชํารุด

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
376,500
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ทุกหมู่บ้าน

2,103,811.65

อบต.

ส่วนโยธา

ทุกโรงผลิตประปา

108,000

อบต.

ส่วนโยธา

ตามความเหมาะสม

-

ทรัพยากรน้ําบาดาล

ส่วนโยธา

กว้าง6 เมตรยาว500 เมตร

538,500

อบต.

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางแกลบ- วังพุง หมู่ที่ 3,5
17 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค
และเพื่อการเกษตร
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายหินโล่ หมู่ที่ 4
24 ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุกสาย
บางดุ-กิ่งไผ่
36 โครงการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้
ข้างถนนตามแนวพระราชเสาวนีย์
37 โครงการปลูกป่าชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค

และเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อเป็นการดูแล บํารุงรักษาต้นไม้
บริเวณข้างทาง
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
กว้าง6 เมตรยาว500 เมตร

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
163,000
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 -6

290,000

อบต.

ส่วนโยธา

กว้าง6เมตร ยาว500 เมตร

540,000

อบต.

ส่วนโยธา

กว้าง 6 ม.ยาว 500 ม.

335,480

อบต.

ส่วนโยธา

ตามแนวถนนในตําบล

7,500

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

ทุกหมู่บ้าน

-

หมู่ที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ท้องถิ่นพื้นที่สร้างสรรค์
ที่

โครงการ

1 โครงการประเพณีสงกรานต์

2 โครงการประเพณีลอยกระทง
3 โครงการแห่เทียนพรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและประเพณี
ของไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครัง้

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
69,457
อบต.

64,125
7,084

อบต.
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.

สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าเกษตรทีม่ คี ุณภาพ
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกยางพารา

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาความรู้ให้กับเกษตรเรื่อง
ยางพารา

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม
3 ส่งเสริมการทําขนมไทย

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพือ่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

4 ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอด เพือ่ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณและทีม่ า
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ศูนย์ฝึกอาชีพ

1 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอาชีพ

ศูนย์ฝึกอาชีพ

1 ครั้ง

กศน.

กศน.

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1 ศูนย์

20,000
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการรณรงค์การชําระภาษี

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
กระตุ้นจิตสํานึกในการเสียภาษี

2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร

3 โครงการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
4 โครงการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
5 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

เพื่อเป็นการวัดผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อสํารวจข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ในการบริหารองค์กร
เพื่อให้การบริหารการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

6 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน, ตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ทําแผ่นป้าย/สื่อประชา
สัมพันธ์รณรงค์การ
เสียภาษี
1 เว็บไซต์

งบประมาณและที่มา
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
9,996
อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

10,600

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

1 ครั้ง

13,000

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

ทุกหมู่บ้าน
ตามความจําเป็น

12,580
216,350

อบต.
อบต.

สํานักงานปลัดอบต.
สํานักงานปลัดอบต.

1 ครั้ง

2,250

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทัง้ ทางด้านวิชาการ คุณธรรม
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิม่
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
2 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท
3 โครงการอบรมบุคลากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
พัฒนาและเพิม่ พูนประสบการณ์
จากการดูงานอปท.และหน่วยงาน
อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ เพิม่ ความรู้ในด้านวิชาการ
และยกระดับความรู้ความสามารถ
บุคลากรในองค์อร
เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับ
บุคลากรในองค์กร

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง

พนักงาน พนักงานจ้าง
ทัง้ หมด ตามวาระ

งบประมาณและทีม่ า
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
บาท
216,500
อบต.

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.

210,000

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.

90,915

อบต.

สํานักงานปลัดอบต.
ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา

