รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
3. จานวนโครงการและงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปี 2564
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการองค์กร
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

1,820,000

9

5,290,000

22

7,890,000

25

15,190,000

28

14,839,750

40

45,029,750

124

100,000

1

200,000

1

1,700,000

3

1,700,000

3

1,700,000

3

5,400,000

11

1,300,000

7

3,721,200

22

34,117,400

95

36,578,400

105

38,328,400

87

113,845,400

314

5,124,000

20

5,659,000

32

8,521,000

54

8,131,000

53

6,351,000

52

33,786,000

211

15,085,000

36

16,155,000

38

16,305,000

41

16,305,000

41

17,155,000

45

81,005,000

201

2,220,000

12

2,490,000

14

2,890,000

16

2,490,000

14

5,490,000

15

15,580,000

71

25,649,000

85

33,515,200

129

71,423,400

234

80,394,400

244

83,864,150

242

294,646,150

932

2

3
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564
จานวนโครงการ
105
53
28

41
14
ยุทธศาสตร ์ที่ 6

ยุทธศาสตร ์ที่ 5

ยุทธศาสตร ์ที่ 4

จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร ์ที่ 3

ยุทธศาสตร ์ที่ 2

3
ยุทธศาสตร ์ที่ 1

120
100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

4
36,578,400

จานวนงบประมาณ

40,000,000
35,000,000
30,000,000 15,190,000
25,000,000
16,305,000
20,000,000
15,000,000
1,700,0008,131,000
10,000,000
2,490,000
5,000,000
0

จานวนงบประมาณ

5
4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปี 2564

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการองค์กร
รวม

จานวนโครงการที่เสร็จ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
0
0

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
28
13

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
28
11

จานวน
0

ร้อยละ
0

0

0

0

0

3

1

3

1

13

54

0

0

92

42

105

43

2

9

0

0

51

23

53

22

7

29

0

0

34

15

41

17

2

8

0

0

12

6

14

6

24

100

0

0

220

100

244

100

6

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2564ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์

งบปกติ

เงินสะสม

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0

0

0

0

0

0

0

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

0

0

0

0

0

0

0

0

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้าง
พื้นฐาน

627,900

11

1,099,500

100

5,994,000

97

7,721,400

58

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

620,840

10

0

0

183,000

3

803,840

6

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

4,604,535

77

0

0

0

0

4,604,535

35

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการองค์กร

120,000

2

0

0

0

0

120,000

1

รวม

5,973,275

100

1,099,500

100

6,177,000

100

13,249,775

100

5
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2564

โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวปลวกแหลม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีวนารามองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดราษฏร์บุญตาราม
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณ
ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

/

30,700

30,500

/

30,700

30,500

/

30,700

30,500

/

30,700

30,500

6
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยทรายทอง
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ชุด
อุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดปุาแดนสงบองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ
7. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น เสริมผิวทางแอส
ฟัลส์ตกิ คอน
กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.65005 สายห้วยขี้ตม - ท่าเริงรมย์ ตาบล
ทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,175
เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
8. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ.65-009 สายทางวัดภู
นิมิตรเกาะบารุง ตาบลทุ่งพระ กว้าง 4

/

30,700

30,500

/

30,700

30,500

/

1,529,000

1,080,000

4,465,000

-

/

7
เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา 0.15
เมตร องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รวม

4,649,200

1,263,000

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ มีดังนี้
ชื่อโครงการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

18,000.00

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

50,000.00

3. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา สานักงานปลัด อบต.
ตาบลทุ่งพระ

20,000.00

4. โครงการปรับปรุงฝายหินทิ้ง
บ้านห้วยแก้ว

99,400.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
5. โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สายสะพานท่าเริงรมย์
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

80,000.00

8
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
บ้านหัวปลวกแหลมซอยเจริญศรี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

100,000.00

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยสนามทราย
ซอยบ้านนายไพรวัน จุ้ยสุข

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

100,000.00

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8
บ้านสวนปุาซอยประสพสุข

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

98,000.00

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
บ้านดงปุาเปือยเริ่มจากบ้าน
นายหนูเด่น เย็นอารมย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

100,000.00

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยทรายทอง
จากหน้าบ้านนางไพลอน สายตา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

100,000.00

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
บ้านทุ่งพระสายทางจากถนนคอน
สาร-ห้วยแก้ว ถึงบ้านนายรถ แสนตา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

100,000.00

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
บ้านห้วยขี้ตมเริ่มจากนายศักดิ์ชัย
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
สอนเวียง
การช่าง

100,000.00

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้ม
น้าพุหินลาด -โนนสวรรค์

100,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ
14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

40,000.00
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15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
16. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
นอกสถานศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
17. โครงการบุคลากรใส่ใจปูองกันภัย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
18. โครงการนิทรรศการศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เด็กเล็ก
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
19. โครงการอาหารกลางวันสาหรับ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
นักเรียนสังกัด สพฐ.
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
20. โครงการแข่งขันงาน
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
21. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
22. โครงการประเพณีงานบุญเดือนสี่ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ประเพณีไทคอนสาร
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

40,000.00

30,000.00

6,000.00

5,000.00

1,188,000.00

30,000.00

5,000.00

7,400.00
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23. โครงการประเพณีวันสงกรานต์

24. โครงการประเพณีวันลอยกระทง

25. โครงการเข้าวัดทาบุญช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

26. โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องวันเทศกาล
วันวิสาขบูชาโลกวันสาคัญสากลโลก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
27. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เด็กเล็กภายในตาบลทุ่งพระ
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
28. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ประจาตาบลทุ่งพระ
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

20,000.00

40,000.00

5,000.00
5,000.00

10,000.00

50,000.00

29. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

สานักปลัดอบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

30,000.00

30. โครงการฝึกอบรมทบทวน
กิจกรรม อปพร.และเจ้าหน้าที่ปูองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย
31. โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

200,000.00
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32. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

47,220.00

33. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสนาม
ทราย
34. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดงปุาเปือย

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

35. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
คนพิการผู้ด้อยโอกาส

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

15,000.00

36. โครงการพัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

37. โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความ
สะอาดคนในชาติมคี วามสุข

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

50,000.00

38. โครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัย
ยาเสพติด
39. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

40. โครงการ รักน้า รักปุา รักษา
แผ่นดิน

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

41. โครงการสมทบกองทุนชุมชน
ตาบล
ทุ่งพระ
42. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

50,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

8,200,000.00

43. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

3,220,000.00

44. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

60,000.00
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45. โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลทุ่งพระ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

100,000.00

46. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

160,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
47. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป

สานักปลัดอบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

400,000.00

48. โครงการจัดทาทะเบียนแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาบลทุ่ง
พระ
49. โครงการออกหน่วยบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

150,000.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

20,000.00

50. โครงการจัดทาเวทีประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

51. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน ตาบลและลูกจ้าง
ฯ
52. โครงการจัดค่ายอบรม คุณธรรม
จริยธรรม

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

200,000.00

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

53. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมทุ่งพระ สานักงานปลัด อบต.
พร้อมใจ มุ่งสู่เปูาหมาย Thailand
4.0)
54. เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ

40,000.00

100,000
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55. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระดับอาเภอ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

15,819,020

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ ตามที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จานวน 244 โครงการ สามารถนาโครงการมา
บรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 จานวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
22.54 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2564
การติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ มีการใช้จา่ ยงบประมาณใน
การดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ,จ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดย มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 24โครงการ จานวนเงิน 5,973,275บาทสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่มีเป้าหมายการดาเนินงานในปี 2564 จานวน 244
โครงการ
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 มีจานวนทั้งสิ้น55 โครงการ

ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ24โครงการ คิดเป็นร้อยละ9.84 ของจานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- อยู่ระหว่างดาเนินการ- โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของจานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 220โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของจานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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่ าเนิ นการ
ร ้อยละของจานวนโครงการทีด
9.84

90.16

0

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ
โครงการระหว่าง
ดาเนิ นการ
่ งไม่ได้
โครงการทียั
ดาเนิ นการ
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ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจาปี

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

แหล่งงบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

18,000.00

0

0

18,000.00

50,000.00

0

0

50,000.00

20,000.00

0

0

20,000.00

99,400.00

0

0

99,400.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
พระราชดาริ
3. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลทุ่งพระ
ตาบลทุ่งพระ
4. โครงการปรับปรุงฝายหินทิ้ง บ้านห้วย โครงการปรับปรุงฝายหินทิ้ง บ้านห้วย
แก้ว
แก้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
5. โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.
สายสะพานท่าเริงรมย์

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคสล.
สายสะพานท่าเริงรมย์

80,000.00

0

0

80,000.00

6. โครงการขยายถนน คสล. ม.3บ้าน
ห้วย
ขี้ตมซอยข้างวัดราษฎร์บุญตาราม

โครงการขยายถนน คสล. ม.3บ้าน
ห้วย
ขี้ตมซอยข้างวัดราษฎร์บุญตาราม

112,700.00

0

112,700

0
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
บ้านหัวปลวกแหลมซอยเจริญศรี

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้าน
หัวปลวกแหลม ซอยเจริญศรี

100,000.00

0

0

100,000.00

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
บ้านหัวปลวกแหลมคุ้มหนองกระแตะ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้าน
หัวปลวกแหลม คุ้มหนองกระแตะ

100,000.00

0

93,700

6,300

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
สนามทรายซอยนางผัด หล้าแสน
สนามทราย ซอยซอยนางผัด หล้าแสน

100,000.00

0

99,500

500

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ห้วยสนามทรายซอยบ้านนายไพรวัน จุ้ย
สุข
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8
บ้านสวนปุาซอยประสพสุข

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
สนามทราย ซอยบ้านนายไพรวันจุ้ย
สุข
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้าน
สวนปุา ซอยประสพสุข

100,000.00

0

0

100,000.00

98,000.00

0

0

98,000.00

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
บ้านดงปุาเปือยเริ่มจากบ้านนายหนูเด่น
เย็นอารมย์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้าน
ดงปุาเปือยเริ่มจากบ้านนายหนูเด่น
เย็นอารมย์

100,000.00

0

0

100,000.00

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ห้วยทรายทองจากหน้าบ้านนางไพลอน
สายตา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย
ทรายทอง จากหน้าบ้านนางไพลอน
สายตา

100,000.00

0

0

100,000.00
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14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
บ้าน
ทุ่งพระสายทางจากถนนคอนสาร-ห้วย
แก้ว ถึงบ้านนายรถ แสนตา
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3
บ้านห้วยขี้ตมเริ่มจากนายศักดิ์ชัย สอน
เวียง
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้ม
น้าพุ
หินลาด -โนนสวรรค์
17. โครงการลงหินคลุก ม.1 - 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้าน
ทุ่งพระสายทางจากถนนคอนสารห้วยแก้ว ถึงบ้านนายรถ แสนตา

100,000.00

0

0

100,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้าน
ห้วยขี้ตม เริ่มจากนายศักดิ์ชัยสอน
เวียง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มน้าพุ
หินลาด - โนนสวรรค์

100,000.00

0

0

100,000.00

100,000.00

0

0

100,000.00

269,886

งบกลาง

199,000

0

18. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ม.5 บ้านหัวปลวกแหลม

269,886

งบกลาง

53,000

0

19.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.
7 บ้านห้วยไหสายนาหนองคอม

100,000

เงินสะสม

89,500

10,500

20. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง ม.110

200,000

เงินสะสม

199,500

500
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21. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ม.9 บ้านดงปุาเปือย สายโรงสูบน้าด้วย
พลังงานไฟฟูา
22. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ม.8 บ้านสวนปุา

200,000

เงินสะสม

175,500

24,500

150,000

เงินสะสม

145,000

5,000

23. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร ม.2 บ้านทุ่งพระ

130,000

เงินสะสม

124,000

6,000

โอนงบประมาณ

70,000

70,000

24. โครงการจัดซื้อโคมไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
25. โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร ม.2 บ้านทุ่งพระ สายภูฝูาย

200,000

เงินสะสม

183,400

16,600

26. โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร ม.2 บ้านทุ่งพระ สาย ร.ร.
บ้านทุ่งพระ -ทางเข้าคุ้มห้วยแก้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

200,000

เงินสะสม

182,600

17,400

27. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

40,000.00

0

0

40,000.00

28. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

40,000.00

0

0

40,000.00
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29. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา

30,000.00

0

0

30,000.00

30. โครงการบุคลากรใส่ใจปูองกันภัยใน โครงการบุคลากรใส่ใจปูองกันภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,000.00

0

0

6,000.00

31. โครงการนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
32. โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนสังกัดสพฐ.

5,000.00

0

0

5,000.00

1,188,000.00

580,840.00

580,840.00

607,160.00

30,000.00

0

0

30,000.00

5,000.00

0

0

5,000.00

7,400.00

0

0

7,400.00

โครงการนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนสังกัด สพฐ.

33. โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
นักเรียน
34. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
35. โครงการประเพณีงานบุญเดือนสี่
ประเพณีไทคอนสาร

โครงการประเพณีงานบุญเดือนสี่
ประเพณีไทคอนสาร

36. โครงการประเพณีวันสงกรานต์

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

20,000.00

0

0

20,000.00

37. โครงการประเพณีวันลอยกระทง

โครงการประเพณีวันลอยกระทง

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0

38. โครงการเข้าวัดทาบุญช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา

โครงการเข้าวัดทาบุญช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา

5,000.00

0

0

5,000.00
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39. โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องวันเทศกาลวันวิ
สาขบูชาโลกวันสาคัญสากลโลก

โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวัน
วิสาขบูชาโลก วันสาคัญสากลโลก

5,000.00

0

0

5,000.00

40. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตาบลทุ่งพระ
เล็กภายในตาบลทุ่งพระ

10,000.00

0

0

10,000.00

41. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจา
ตาบลทุ่งพระ

50,000.00

0

0

50,000.00

30,000.00

19,685.00

19,685.00

10,315.00

50,000.00

0

0

50,000.00

200,000.00

132,600.00

132,600.00

67,400.00

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจา
ตาบลทุ่งพระ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
42. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
43. โครงการฝึกอบรมทบทวนกิจกรรม
อปพร.และเจ้าหน้าที่ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย
44. โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

โครงการฝึกอบรมทบทวนกิจกรรม
อปพร.และเจ้าหน้าที่ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
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45. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

47,220.00

0

0

47,220.00

46. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสนาม
ทราย
47. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดงปุาเปือย

โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสนาม
ทราย
โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดงปุาเปือย

20,000.00

0

0

20,000.00

20,000.00

0

0

20,000.00

48. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาส

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุคน
พิการผู้ด้อยโอกาส

15,000.00

0

0

15,000.00

49. โครงการพัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
50. โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความ
สะอาด
คนในชาติมคี วามสุข
51. โครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัย
ยาเสพติด

โครงการพัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
คนในชาติมคี วามสุข

20,000.00

0

0

20,000.00

50,000.00

6,550.00

6,550.00

43,450.00

โครงการอบรมรณรงค์ประชารัฐร่วม
ใจ ปลอดภัยยาเสพติด

20,000.00

0

0

20,000.00

52. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000.00

0

0

20,000.00

53. โครงการ รักน้า รักปุา รักษา

โครงการ รักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน

20,000.00

0

0

20,000.00
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แผ่นดิน
54. โครงการสมทบกองทุนชุมชนตาบล
ทุ่งพระ
55. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
56. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ
57. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์
58. โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลทุ่งพระ

โครงการสมทบกองทุนชุมชนตาบลทุ่ง
พระ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,200,000.00 3,716,700.00 3,179,000.00 4,483,300.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3,220,000.00 1,337,200.00 1,147,200.00 1,882,800.00

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

50,000.00

0

0

50,000.00

60,000.00

21,500.00

19,500.00

38,500.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0

59. โครงการตามพระราชดาริด้าน
โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร

160,000.00

0

0

160,000.00

60. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป
61. โครงการจัดทาทะเบียนแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตาบลทุ่งพระ

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

400,000.00

0

0

400,000.00

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000.00

0

0

150,000.00

62. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษี

โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

20,000.00

0

0

20,000.00

โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลทุ่งพระ
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นอกสถานที่
63. โครงการจัดทาเวทีประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทาเวทีประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
64. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน
ส่วน ตาบลและลูกจ้าง ฯ
65. โครงการจัดค่ายอบรม คุณธรรม
จริยธรรม
66. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมทุ่งพระ
พร้อมใจ
มุ่งสู่เปูาหมาย Thailand 4.0)
67. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

20,000.00

0

0

20,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้นา
ชุมชน
โครงการจัดค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

200,000.00

0

0

200,000.00

20,000.00

0

0

20,000.00

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมทุ่งพระ
พร้อมใจ มุ่งสู่เปูาหมาย Thailand
4.0)

40,000.00

0

0

40,000.00

100,000

0

100,000
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68. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระดับอาเภอ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระดับอาเภอ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้าง
พื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

จานวน
โครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จานวนโครงการ
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
โครงการที่
ของโครงการที่
นาไปปฏิบัติ ปรากฏในแผนฯ

28

0

3

0

105

13

0
0
5.33

53

2

0.82

41

7

2.87

14

2

0.82

244

24

9.84

24
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สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สาคัญมี
ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
3.การพัฒนาด้านคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน
4.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข
6.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหาร
จัดการองค์กร
รวม

รายละเอียดโครงการ
จานวนโครงการตาม จานวนโครงการตาม จานวนโครงการที่
แผนฯ
ข้อบัญญัติ
ได้ปฏิบัติ
28
4
0

งบประมาณตาม
แผนฯ
15,190,000

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณตาม งบนอกงบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย
ข้อบัญญัติ
จริง
187,400
0
0

3

0

0

1,700,000

0

0

0

105

9

13

36,578,400

878,000

7,093,500

7,721,400

53

15

2

8,131,000

1,481,400

183,000

803,840

41

18

7

16,305,000

12,302,220

0

4,604,535

14

9

2

2,490,000

970,000

0

120,000

244

55

80,394,400

15,819,020

7,276,500

13,249,775

26
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จากผลการดาเนินการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ได้
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) จานวนโครงการทั้งหมด244 โครงการ มี รายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256 5) จานวน 28 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 0
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0ของโครงการใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จานวน 3 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 0 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 0ของโครงการในยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256 5) จานวน 105 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 13
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.38ของโครงการใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน คิด
เป็นร้อยละ 5.33 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256 5) จานวน 53 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.77ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คิด
เป็นร้อยละ 0.82 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256 5) จานวน 41 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 7
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.07ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256 5) จานวน 14 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)
จานวน 244 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจาปี 2564
จานวน 55 โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว จานวน
24 โครงการ
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คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)

จานวนเงิน
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)
จานวน 80,394,400 บาท
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจาปี 2564 จานวน
15,819,020 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว จานวน
13,249,775 บาท
คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)
ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนใน
พื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
1) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
2) องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
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3) เนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลก เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รัฐบาลมีนโยบายและ
มาตรการให้เว้นระยะห่าง งดการชุมนุมและการจัดงานที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 50 คน จึงมีโครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการจานวนมาก

