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ความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้
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1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย
ไม เหมื อนกั น แต กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ยวข องสั มพันธ กั น และเมื่ อนํ าแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบล
หวยไครจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู รั บ ผิ ด ชอบแตล ะแผนงาน โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาเทศบาลตํ า บล
หว ยไคร หรื อกิ จกรรมต าง ๆ ที่ ดํา เนิ นการหรือไมไดดําเนิน การตามแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ไดกําหนดไวหรือไม
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใช ป จ จั ย หรื อ ทรั พยากรตา ง ๆ ในการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ตรวจสอบดู ว า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ า ให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผูมี
สวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตําบลหวยไคร
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบล
หวยไครใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลให
เกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพื่ อการพั ฒ นาท องนั้ น ว า มี ป ญ หาใดควรปรับ ปรุงเพื่อ การบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมิน ผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได กําหนดเป น
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยไครซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดํา เนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลหวยไคร
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยไคร
5. เพื่ อสร า งความรั บ ผิ ดชอบของผูบ ริห ารเทศบาล ปลั ด/รองปลัด ผู บ ริห ารระดับ สํานั ก/กอง
ทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยไครที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหวยไครหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผู บ ริ หารท องถิ่ น เพื่ อให ผู บ ริห ารท องถิ่ น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นพรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน 2 คน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารเทศบาล
คัดเลือก จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลหว ยไคร ตอ ง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลหวยไคร
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอ
ผูบริหารเทศบาลเพื่อดําเนินการตอไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยไคร ไดกําหนด
แนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไคร ดังนี้
2.1 ใหหนวยงานระดับกองสรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนแรก หวงเวลาการรายงานผล ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561
2.2 ใหหนวยงานระดับกองสรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือนหลัง หวงเวลาการรายงานผล ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2561
2.3 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร
2.4 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไครมีอํานาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาล เพื่อให
ผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยไครโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไครใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการ
สร างเครื่ องการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ได แก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจ
หนาที่ ภารกิจของเทศบาลตําบลหวยไครรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ได
กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่
เปนจริงตอไป

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
3. ช ว ยให ก ารใช ท รั พยากรต า ง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ มค าไม เสี ย ประโยชน ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มี ความสํานึกตอหน าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรั บปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตําบลหวยไครสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
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7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลหวยไครแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลหวยไคร
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให เป นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค ของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร
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สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา
--------------

1. วิสัยทัศนเทศบาลตําบลหวยไคร
“หวยไครนาอยู คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาดานเสนทางคมนาคม
1.2 แนวทางพัฒนาดานระบบไฟฟาและแสงสวาง
1.3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา
3.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
4.2 แนวทางพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาส
ทุกชวงวัย
4.4 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และ
มลภาวะ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน
6.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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3. เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาดานเสนทางคมนาคม
1.2 แนวทางพัฒนาดานระบบไฟฟาและแสงสวาง
1.3 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
2.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
3.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แนวทางพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
4.2 แนวทางพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ทุกชวงวัย
4.4 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
5. เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย
และมลภาวะ
6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน
6.3 แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี
4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อ
นํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565
5. คาเปาหมาย
1. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานการศึกษา
4. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานคุณภาพชีวิต
5. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. จํานวนโครงการที่พัฒนาดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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6. กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กลยุทธการพัฒนาเสนทางคมนาคม
2. กลยุทธการพัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวาง
3. กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
2. กลยุทธการการสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต
1. กลยุทธการการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
2. กลยุทธการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. กลยุทธการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาส ทุกชวงวัย
4. กลยุทธการการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. กลยุทธการการสงเสริมและพัฒนาการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กลยุทธการการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธการการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวน
3. กลยุทธการการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี
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สวนที่ 3
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
--------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร จึงเปนการ
สรุปผลการดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของแตละกอง
และนํ าผลสรุ ป ที่ ได ไ ปจั ดทํ า รายงานติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลตํา บลหว ยไคร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2562 พรอมทั้งประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบตอไป
1. จํานวนโครงการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
1.1 จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทํา
โครงการในแผนพัฒนาชุมชน และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมถึงฉบับแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง จํานวนทั้งสิ้น 210 โครงการ และมี
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 36,887,342 บาท ซึ่งจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
28
5,633,500
1
100,000
65
12,927,426
61
11,094,296
19
4,772,120
36
2,360,000
210
36,887,342

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
12,927,426

11,094,296

5,633,500

จํานวนโครงการ

19

2,360,000
36
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

61

5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

65

4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต

1 100,000

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

4,772,120

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

28
1. ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน

14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

งบประมาณ (บาท)

1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร มี โ ครงการที่ บ รรจุ อยู ใ นแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 145 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,454,269.00
บาท ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
25
5,260,720.00
42
7,746,249.00
37
10,294,486.00
13
1,832,120.00
28
2,320,694.00
145
27,454,269.00
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
10,294,486.00
7,746,249.00

จํานวนโครงการ

1,832,120.00 2,320,694.00
13
28
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

37

5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

42

4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพ
ชีวิต

0 0

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

25

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

5,260,720.00

1. ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

งบประมาณ (บาท)

1.3 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการตรวจสอบการดํ า เนินงานและผลสําเร็จ ของโครงการ/กิจ กรรม ตามแผนพัฒ นา
ทองถิ่น ประจําป พ.ศ.2562 มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 210 โครงการ และจํานวนโครงการที่นํามาบรรจุใน
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เปนจํานวน 145 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 69.05 ของโครงการ
ทั้งหมด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

28
1
65
61
19
36
210

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนการ
ดําเนินงาน

25
42
37
13
28
145

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

รอยละ
89.29
00.00
64.62
60.66
68.42
77.78
69.05

หนา 11

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบภาพรวมโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และโครงการที่บรรจุใน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
65

61
42

37

25

36
19

28

13

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

6. ยุทธศาสตร์ดา้ นพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต

0

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ

1

3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา

28

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน

70
60
50
40
30
20
10
0

โครงการที่บรรจุในแผนการดําเนินงาน

1.4 การเปรี ย บเที ย บงบประมาณตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ในป ง บประมาณ
พ.ศ.2562 และงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงาน ประจํางบประมาณ พ.ศ.2562 พบวา งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 27,454,269 บาท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 74.25 ของงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 36,887,342 บาท
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในปงบประมาณ
พ.ศ.2562 และจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณตาม
แผนการดําเนินงาน

รอยละ

5,633,500
5,260,720.00
100,000
12,927,426
7,746,249.00
11,094,296 10,294,486.00
4,772,120
1,832,120.00
2,360,000
2,320,694.00
36,887,342 27,454,269.00

93.79
00.00
59.74
92.79
38.39
95.58
74.25

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 12

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
12,927,426
11,094,296
10,294,486.00
7,746,249.00
4,772,120

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ

100,000 0

5. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,832,120.00

2,360,000
2,320,694.00

6. ยุทธศาสตร์ดา้ นพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

5,633,500
5,260,720.00

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน

14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน

2. ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562
2.1 ผลการดํ าเนิ น โครงการตามยุ ทธศาสตร ภายใตแ ผนการดํา เนิน งาน ประจํ า ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจาย งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร จํานวน
145 โครงการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 118 โครงการ
หรือคิดเปนรอยละ 81.38 โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.69 และ
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.93
1. ยุ ท ธศาสตร ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน มี โ ครงการตามแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป
พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ พบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 21 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 84.00 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปน
รอยละ 0.00 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.00
2. ยุ ท ธศาสตร ด า นเศรษฐกิ จ มี โ ครงการตามแผนการดํ าเนิน งานประจํา ป พ.ศ.2562
จํา นวนทั้ งสิ้ น 0 โครงการ พบว า ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 มีโ ครงการที่ดําเนิน การแลว เสร็จ จํานวน
0 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 0.00 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
3. ยุ ทธศาสตร ด า นการศึ กษา มีโ ครงการตามแผนการดํ าเนิ น งานประจํา ป พ.ศ.2562
จํานวนทั้งสิ้น 42 โครงการ พบว า ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลว เสร็จ จํานวน
36 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 85.71 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ
0.00 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 13

4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562
จํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ พบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 28
โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 75.68 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.32
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ พบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 10 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 76.92 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 0 โครงการ คิด
เปนรอยละ 0.00 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.08
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําป
พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 28 โครงการ พบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 23 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 82.14 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 3.57 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร
1. ยุ ท ธศาสตร ด า น
โครงสรางพื้นฐาน
2. ยุ ท ธศาสตร ด า น
เศรษฐกิจ
3. ยุ ท ธศาสตร ด า น
การศึกษา
4. ยุ ท ธศาสตร ด า น
คุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6. ยุ ท ธศาสตร ด า น
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการ
รวม

โครงการที่
บรรจุตาม
แผนการ
ดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

รอยละ

โครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอยละ

โครงการที่
ยังไมได
ดําเนินการ

รอยละ

25

21

84.00

0

0.00

4

16.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

42

36

85.71

0

0.00

6

14.29

37

28

75.68

0

0.00

9

24.32

13

10

76.92

0

0.00

3

23.08

28

23

82.14

1

3.57

4

14.29

145

118

81.38

1

0.69

26

17.93

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 14

แผนภูมิที่ 5 แสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน
1 โครงการ คิดเปน
0.69%

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 26 โครงการ
คิดเปน 17.93%

โครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จจํานวน 118
โครงการ
คิดเปน 81.38%

2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 พบว า เทศบาลฯ มี ที่ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณทั้ งสิ้ น 27,454,269 บาท และมี การเบิ กจ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น 21,031,683.58 บาท คิดเปนรอยละ 76.60 ซึ่งสามารถจําแนกตามรายยุทธศาสตรได ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 5,260,720.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 5,025,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 95.54 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 0 บาท และมีการเบิกจาย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 0 บาท คิดเปนรอยละ 0.00 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 7,746,249.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 4,187,063.08 บาท คิดเปนรอยละ 54.05 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 10,294,486.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 9,074,283.50 บาท คิดเปนรอยละ 88.15 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 1,832,120.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,832,120.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.55 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 2,320,694.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 975,467.00 บาท คิดเปนรอยละ 42.03 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 6 (รายละเอียด
ตามตารางที่ 7)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 15

ตารางที่ 7 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
5,260,720.00
7,746,249.00
10,294,486.00
1,832,120.00
2,320,694.00
27,454,269.00

จํานวน
รอยละของ
งบประมาณ งบประมาณราย
ยุทธศาสตร
ที่เบิกจาย
5,025,900.00
95.54
0.00
4,187,063.08
54.05
9,074,283.50
88.15
1,768,970.00
96.55
975,467.00
42.03
21,031,683.58
76.60

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
จํานวนงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 5,260,720.00
0
7,746,249.00 10,294,486.00 1,832,120.00 2,320,694.00
จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
5,025,900.00
0
4,187,063.08 9,074,283.50 1,768,970.00 975,467.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 16

ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

คาจางเหมาบริการงานสํารวจออกแบบและควบคุม
การกอสรางงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ
งานเทคนิคตางๆ
คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ ายใหแกเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5/2 หมูที่ 1
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3/2 หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1.7/1 หมูที่ 1
โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
หมูที่ 2 (หนองปาบอน)
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3/10 หมูที่ 2
โครงการกอสรางลานกิจกรรมศาลาอเนกประสงค
หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายจํานอง หมูท ี่ 2
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2 หมูที่ 6
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 (ฝงทิศตะวันตก) หมูท ี่ 6
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1/1 หมูที่ 6
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกซอย 9 หมูที่ 7
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 หมูที่ 7 (ฝงทิศเหนือ)
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4/2 (ฝงทิศเหนือ) หมูที่ 7
โครงการกอสรางถนนพรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7/1 หมูที่ 10
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 11 หมูที่ 10
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟลทตกิ
คอนกรีต (OVERLAY) ซอย 11 หมูที่ 10
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5/2 หมูที่ 11
โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1 หมูที่ 11
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5/9 หมูที่ 11
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
โครงการบํารุงรักษาอางเก็บน้ําหวยแมไร หมูที่ 18
ตําบลแมฟาหลวง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

20,000

-

0.00

20,000

-

0.00

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

364,000

361,000

99.18



189,000

186,000

98.41



207,000

205,000

99.03



410,000

407,500

99.39



351,000

346,500

98.72



109,000

101,500

93.12



72,000

71,000

98.61



305,000

302,500

99.18



374,000

368,000

98.40



286,000

284,000

99.30



300,000

297,000

99.00



238,000

234,000

98.32



322,000

320,000

99.38



162,000

160,000

98.77



152,000

150,000

98.68



484,000

482,000

99.59



278,000

275,500

99.10



78,500

78,000

99.36



320,000

318,000

99.38



127,220
2,000

72,000
-

56.59
0.00



ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ



ยกเลิก



ยกเลิก



ยกเลิก

หนา 17

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

24

คาปรับปรุงระบบประปาหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลหวยไคร
คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้าํ สําหรับการอุปโภค
บริโภค
รวม 25 โครงการ

25

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

80,000

-

0.00

10,000

6,400

64.00

5,260,720

5,025,900

95.54

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ



หมายเหตุ

ยกเลิก



ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานโครงสร างพื้ น ฐาน มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.00
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.00
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1
2

รวม - โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

-

-

-

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 0 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ทต. หวยไคร
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหวยไคร
คาเชาทรัพยสิน
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูเ ด็ก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
เทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู

2
3
4
5
6
7
8

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

480,000

322,770

67.24

450,000

450,000

100.00



28,800
20,000

26,400
20,000

91.67
100.00




10,000
31,000
20,000

6,000
20,000

0.00
19.35
100.00

10,000

-

รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ



ยกเลิก



ยกเลิก




0.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ

หนา 18

ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา
20,000
20,000
โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน ร.ร.ทต.หวยไคร 172,000
165,880
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ทต.หวยไคร
20,000
20,000
คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน (ร.ร.ทต.หวยไคร)
7,200
7,200
โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน (ร.ร.ทต.หวยไคร)
100,000
100,000
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
122,025
122,025
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(ร.ร.ทต.หวยไคร)
คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
21,000
21,000
สถานศึกษา
อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
193,900
193,900
หวยไคร
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
66,300
66,300
(รายหัว)
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพฒ
ั นา
39,550
เด็กเล็ก (ศพด.)
คาวัสดุงานบานงานครัว
20,000
19,982
คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานหวยไคร
611,268 543,705.26
โครงการอาหารเสริมนม ร.ร.ทต.หวยไคร
82,395 69,259.66
คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
74,731 64,381.16
ตําบลหวยไคร
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคศนู ยพัฒนา
3,000,000
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
402,000
378,000
เทศบาลตําบลหวยไคร
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
136,080
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร - อาหารกลางวัน
1,276,000 1,268,960
โรงเรียนบานหวยไคร
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการปลูกผัก
10,000
10,000
ปกชําตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สงเสริม
ทักษะอาชีพ
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการสงเสริม
15,000
15,000
ทักษะทางดานดนตรีสากล/โยธวาทิต
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการสงเสริม
5,000
5,000
พัฒนาทักษะ ICT
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
50,000
49,300
โครงการเผยแพรสนับสนุนประชาสัมพันธประเพณี
40,000
40,000
วัฒนธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ
เทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการฝกอบรมสืบสานประเพณีและภูมปิ ญญา
40,000
40,000
ทองถิ่น
โครงการอนุรกั ษประเพณีเขาพรรษา
20,000
20,000
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการจัดงานนมัสการ
10,000
10,000
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการจัดพิธีเนือ่ งในวัน
10,000
10,000
คลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการพิธที านหาแมฟา
3,500
3,500
หลวง เนือ่ งในวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี

รอยละ

100.00
96.44
100.00
100.00
100.00
100.00

ดําเนินการ
แลวเสร็จ








100.00



100.00



100.00



ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

0.00
99.91
88.95
84.06
86.15



ยกเลิก



ยกเลิก



ยกเลิก






0.00
94.02

หมายเหตุ



0.00
99.44



100.00



100.00



100.00



98.60
100.00




100.00



100.00
100.00




100.00



100.00



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 19

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

37

อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการพิธเี ทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการพิธรี ดน้ําดําหัว
พอขุนเม็งรายมหาราช
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการสงเสริม
ทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
เชียงราย
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย –
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลหวยไคร –
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและตํานานอาหารกลุม
ชาติพันธุ
รวม 42 โครงการ

38
39
40
41
42

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

3,500

3,500

100.00

5,000

5,000

100.00



20,000

20,000

100.00



50,000

-

รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ



0.00

30,000

30,000

100.00



20,000

20,000

100.00



7,746,249 4,187,063.08

54.05

หมายเหตุ

ยกเลิก

ยุ ทธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาการศึ กษา มี โ ครงการ/กิจ กรรม ตามแผนการดํา เนิ น งาน ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 42 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
โครงการฝกอบรมใหความรูใ นสถานศึกษา ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการรณรงคปองกันไฟปาและหมอกควัน
โครงการจางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานสุสานเทศบาลตําบล
หวยไคร
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคในสุสาน
เทศบาลตําบลหวยไคร
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก

2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมาณ (บาท)
รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

96,000

96,000

100.00

5,000

4,905

98.10



5,000

1,617

32.34



10,000

9,430

94.30



5,000
108,000

4,800
108,000

96.00
100.00




40,000

39,500

98.75



1,600
50,000

39,600

0.00
79.20





ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ

ยกเลิก

หนา 20

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

10

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี
โครงการผาตัด-ทําหมัน เพื่อลดจํานวนสุนขั และแมว
ที่เปนพาหะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวที่ไม
มีเจาของในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน – โครงการสําหรับ
การดําเนินงานตามพระราชดําริดานสาธารณสุขแก
คณะกรรมการหมูบานเขตเทศบาลตําบลหวยไคร
คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึน้
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา จุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
โครงการชวยเหลือประชาชนดานการปองกันและ
ระงับโรคติดตอตามอํานาจหนาทีข่ องเทศบาล
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของ
ชุมชน PODD (ผอดีดี)
โครงการครอบครัวสัมพันธ
โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจายเบี้ยยังชีพ
โครงการสงเสริมและพัฒนาสวนสมุนไพร
โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการอบรมและฝกปฏิบัตเิ พื่อประยุกตใชแนว
พระราชดําริในพืน้ ที่ที่มีปญ
 หาการคาและการ
ลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวันตอตานยาเสพติด
อุดหนุน ศปส.อ.แมสาย – โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการปองกัน
และแกไขปญหาสิ่งเสพติด
อุดหนุนกลุม พัฒนาสตรีเทศบาลตําบลหวยไคร –
โครงการพัฒนาตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย
โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธเทศบาลตําบล
หวยไคร
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร – โครงการสงเสริมกีฬา
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทิ้ง
จากโรงฆาสัตว
โครงการปรับปรุงซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียโรงฆา
สัตวเทศบาล บอ 2 ความยาวรอบบอ 90 เมตร

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งบประมาณ (บาท)
รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

38,580

37,710

97.74

5,000

5,000

100.00



120,000

120,000

100.00



7,716

6,732

87.25





ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

15,000

-

0.00



ยกเลิก

23,000

-

0.00



ยกเลิก

25,000
15,000

20,540
-

82.16
0.00



ยกเลิก

3,000
2,000
20,000

19,290

0.00
0.00
96.45





ยกเลิก
ยกเลิก

30,390

30,390

100.00



390,000

326,090

83.61



10,000
30,000

9,450
30,000

94.50
100.00




10,000

10,000

100.00



20,000

20,000

100.00



20,000

20,000

100.00



100,000

98,400

98.40



30,000
35,000

30,000
-

100.00
0.00




ยกเลิก



ยกเลิก

160,000

-



0.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 21

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

32

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาโรงฆาสัตว เทศบาล
ตําบลหวยไคร
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
หวยไคร
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพผูพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
ชวยเหลือผูประสบเหตุสาธารณภัย
รวม 37 โครงการ

33
34
35
36
37

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

70,000

-

รอยละ

0.00

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

130,000

100.00



6,375,700 6,373,500
1,248,000 1,208,000
198,500
186,000
842,000 89,329.50
10,294,486 9,074,283.50

99.97
96.79
93.94
10.61
88.15






130,000

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ



หมายเหตุ

ยกเลิก

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 28 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.68
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.32
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3

จางเหมาบริการดูแลความสะอาดตกแตงตนไม
วัสดุการเกษตร
โครงการปรับปรุงเกาะกลางเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ ง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ขุนน้ําหวยไคร)
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ปฏิบัติงาน
ประจํารถเก็บขยะมูลฝอย
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ รักษาความ
ปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
(กลางคืน)
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ รักษาความ
ปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
(กลางวัน)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทิ้ง
จากบอขยะ
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไคร - โครงการลดขยะ
ลดภาระของชุมชนหวยไคร
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอแมฟา
หลวง – โครงการสับเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาใน
โครงการจัดการขยะเทศบาล
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
รวม 13 โครงการ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

งบประมาณ (บาท)

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

480,000
15,000
350,000

470,000
348,000

97.92
0.00
99.43

440,000

436,000

99.09



0.00
54,000 100.00



17,600
54,000





46,800

46,800 100.00



49,200

49,200 100.00



25,000

18,600

74.40



10,000

10,000 100.00



120,420

120,420 100.00



5,000
1,832,120

215,950

1,768,970

0.00
96.55

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ



ยกเลิก



ยกเลิก



ยกเลิก



98.56

219,100

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

หนา 22

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี โ ครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 76.92
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.08
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ดูแลทําความ
192,000
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
จางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพือ่ ชวยเหลือ
192,000
การปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล
โครงการรณรงคการเลือกตั้ง
30,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
200,000
เทศบาล
คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ
40,000
สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ
พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตเทศบาลตําบล
5,000
หวยไคร
โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
30,000
โครงการจัดทําปฏิทนิ แผนการดําเนินงานประจําป
50,000
ของเทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการฝกอบรมบุคลากรเพือ่ พัฒนาความรูในการ
20,000
ปฏิบัติงาน
1,030,693.50
โครงการจายเงินประโยชนตอบแทนอืน่ สําหรับ
พนักงานสวนทองถิน่ เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
คาจางองคกรหรือสถาบันทีเ่ ปนกลางเพือ่ เปน
15,000
ผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ของเทศบาล (เงินรางวัลประจําป)
โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรูสําหรับประชาชน
20,000
และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการออกเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
20,000
ในเขตเทศบาลตําบลหวยไคร
โครงการจัดทําจดหมายขาวเทศบาลตําบลหวยไคร
30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
30,000
โครงการปลูกจิตสํานึกการปฏิบัติงานตามหลัก
20,000
ธรรมาภิบาล
โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรมตางๆ
85,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาส
25,000
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว
อุดหนุน อบต.เกาะชาง - โครงการจัดตั้งศูนย
50,000
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมสาย)
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการกิจกรรมพิธี
3,000
วันปยมหาราช

เบิกจายจริง

รอยละ

192,000 100.00
192,000 100.00

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



59.67
0.00



30,750

76.88



5,000 100.00



30,000 100.00
49,500 99.00




10,190



-

หมายเหตุ



17,900
-

50.95

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ





0.00

11,000

73.33



19,972.50

99.86



-

0.00

กันเงิน



30,000 100.00
22,217 74.06
19,930 99.65





69,263 81.49
25,000 100.00




50,000 100.00



3,000 100.00



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ยกเลิก

ยกเลิก

หนา 23

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

21

อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการประกอบพิธี
วันจักรี
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการพิธีวนั เฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อุดหนุนอําเภอแมสาย – โครงการพิธเี ฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อุดหนุนอําเภอแมสาสย – โครงการวันคลายวัน
พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
โครงการจางเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาทีข่ อง
เทศบาล
โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

22
23
24
25
26
27
28

รวม 28 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ



3,000

3,000 100.00

5,000

5,000 100.00



5,000

5,000 100.00



5,000

-

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

0.00

5,000
180,000

2,100
177,894

42.00
98.83




10,000
20,000

4,750
-

47.50
0.00



2,320,694

975,467

42.03

หมายเหตุ



ยกเลิก



ยกเลิก

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวนทั้งสิ้น 28 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.14
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.57
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29
การจัดซื้อครุภัณฑ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

ครุภัณฑสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
1.1 เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
1.2 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน
1 ตู
1.3 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
ครุภัณฑสํานักงาน กองคลัง
2.1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู
ครุภัณฑสํานักงาน กองชาง
3.1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู
3.2 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
ครุภัณฑสํานักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว
ครุภัณฑสํานักงาน กองการศึกษา
5.1 โตะขาพับหนาขาว จํานวน 5 ตัว

2
3
4
5

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

14,000
4,000

13,500 96.43
4,000 100.00




5,500

5,500 100.00



16,500

16,500 100.00



22,000
15,800

22,000 100.00
15,800 100.00




13,600

13,600 100.00



18,500

9,750

52.70

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 24

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

6

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองชาง
6.1 รถพวงลากจูงเพื่อบรรทุกรถขุดตีนตะขาบขนาด
ไมนอยกวา 30 แรงมา ที่ไมมีแรงขับเคลือ่ นใน
ตัวเอง และน้ําหนักลงเพลาลอสมบูรณในตัวเอง
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดเทศบาล
7.1 ตูลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ขนาด 500 วัตต จํานวน 1 ตู
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดเทศบาล
8.1 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
8.2 กลองวงจรปด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักปลัดเทศบาล
9.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิว้ ) จํานวน
1 เครื่อง
9.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือ่ ง
9.3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองคลัง
10.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิว้ ) จํานวน
1 เครื่อง
10.2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน
2 เครื่อง
10.3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือ่ ง
รวม 10 โครงการ

7
8

9

10

งบประมาณ (บาท)
ที่ไดรับอนุมัติ

เบิกจายจริง

รอยละ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

76,000

71,000

93.42



10,000

10,000 100.00



42,500

42,000

98.82



454,480 100.00



454,480
30,000

29,500

98.33



22,000

21,500

97.73



2,500

2,300

92.00



30,000

29,500

98.33



5,000

4,600

92.00



8,600

7,980

92.79



790,980

773,510

97.79

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

การจัดซื้อครุภัณฑ มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
 จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00
 จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หนา 25

