
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
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เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

อำเภอพระพุทธบาท    จังหวัดสระบุร ี



คำนำ 
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2564-มีนาคม 2565) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการใน
รอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปกรากฎในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ
ผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการ
บริหารจัดการของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กองที่ให้
ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง ครบถ้วน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                เมษายน  2565 



สารบัญ 

          หน้า 

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  1 

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน    
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน       

 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)     

 

ส่วนที่ 4  วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   
    พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ใช้หลักธรรมมาภิบาล สร้างความสามัคคี พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

2 เป้าประสงค์ (Goal) 

 2.1 ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
 2.2 ทำให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 2.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน
 2.4 ทำให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะครอบคลุมและท่ัวถึงทุกหลังคาเรือน  
 2.5 ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว    
 2.6 ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรู้ถึงอำนาจหน้าที่
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น       
 2.7 ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น 

3 พันธกิจ (Mission) 

 1.สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบำบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.จัดให้มีการก่อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองพร้อมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 6.พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต 
 7.จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 8.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
 9.ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถิ่น 
 10.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 11.สนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนา
รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 



4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ 
2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดส้อมที่เสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 
ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู้การบริหารจัดการที่ดี 
1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน  

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

 เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565) เทศบาบตำบลห้วยป่าหวายได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ง
มีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต        
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
 1.2 แผนงานเคหะและชุมช       
 1.3 แผนงานสาธารณสุข        
 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์        

2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
 2.1 แผนงานการเกษตร        

3. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 3.1 แผนงานการศึกษา        
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     

4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี     
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป       
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน       
 4.4 แผนงานสาธารณสุข        
 4.5 แผนงานการศึกษา        
 4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
 4.8 แผนงานงบกลาง        
  

 

 

 

  

          



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวน

(โครงการ) 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 45 3,253,100 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 10,000 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 170,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

4 32,000 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - - 
รวม 57 3,465,100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

120,000 ✓    46,799 กอง
สาธารณสุข 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

50,000   ✓  0 สำนักปลัด  

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนปีใหม่ 

20,000 ✓    20,000 สำนักปลัด  

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลสงกรานต์ 

20,000   ✓  0 สำนักปลัด  

4 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 30,000   ✓   สำนักปลัด  
5 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
30,000   ✓   สำนักปลัด  

6 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 

30,000   ✓   สำนักปลัด  

7 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 

30,000   ✓   สำนักปลัด  

8 จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 1,800 ✓    1,800 สำนักปลัด  
9 จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000 ✓    8,000 สำนักปลัด  

10 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ประตู 

5,900 ✓    5,900 สำนักปลัด  

11 จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 6,000 ✓    6,000 สำนักปลัด  



1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

12 จัดซื้อโต๊ะทำงาน 8,000 ✓    8,000 สำนักปลัด  
13 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 5 

วัตต์ 
24,000 ✓    24,000 สำนักปลัด  

14 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 10 
วัตต์ 

28,000 ✓    28,000 สำนักปลัด  

15 จัดซื้อข้อแยกดับเพลิง 8,000 ✓    8,000 สำนักปลัด  
16 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง 28,000 ✓    28,000 สำนักปลัด  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 -สนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศพด. 
 

481,100  ✓   175,875 กองการศึกษาฯ  

2 -ค่าจัดการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ 

กองการศึกษาฯ  

3 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

10,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

4 จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 3,400  ✓   0 กองการศึกษาฯ  
5 แข่งขันกีฬา ศพด. 20,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  
6 ปฐมนิเทศผู้ปกครองฯ 3,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  
7 วันเด็ก 60,000    ✓ 0 กองการศึกษาฯ  
8 จัดซื้อลำโพง 6,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  
9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

10 จัดซื้อเครื่อง Printer 8,600   ✓  0 กองการศึกษาฯ  
11 โครงการอาหารกลางวัน

สำหรับเด็กประถมศึกษา 
1,276,800  ✓   598,080 กองการศึกษาฯ  

 

 



1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จัดการขยะแบบบูรณาการ 30,000   ✓  0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 พระราชดำริด้านสาธารณสุข 280,000   ✓  0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 70,000  ✓   0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4 สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

7,500  ✓   0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5 อบรมและรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษา 

15,000   ✓  0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

6 อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหารฯ 

20,000   ✓  0 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 



1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ 5,000   ✓  0 สำนักปลัด  
2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม 
5,000   ✓  0 สำนักปลัด  

 

1.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 100,000  ✓   39,055 กองช่าง  
 

1.7 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 ส่งเสริมอาชีพเกษตร
พอเพียง 

10,000   ✓  0 สำนักปลัด  



1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 22,600  ✓   0 กองช่าง  
2 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 5,900   ✓  0 กองช่าง  
3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 ✓    22,000 กองช่าง  
4 จัดซื้อ Printer แบบ 

Multifuntion แบบเลเซอร์ 
10,000 ✓    10,000 กองช่าง  

5 จัดซื้อ Printer แบบ 
Multifuntion แบบ Ink 
Tank 

7,500 ✓    7,500 กองช่าง  

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายเอกชัย สีเขียว 

197,000   ✓  0 กองช่าง  

7 ปรับปรุงท่อเมนประปา
ระบบประปาหมู่บ้าน 

112,000   ✓  0 กองช่าง  

 

 

 

 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000   ✓  0 สำนักปลัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
12 สิงหาฯ 

5,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

2 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

5,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

3 โครงการส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

20,000    ✓ 0 กองการศึกษาฯ  

4 โครงการแข่งขันกีฬา 50,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  
5 โครงการสืบสานอนุรักษ์

ดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอซึง 
50,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

6 โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ 

20,000    ✓ 0 กองการศึกษาฯ  

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีฯวันเข้าพรรษาฯ 

20,000   ✓  0 กองการศึกษาฯ  

 

 



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
สถานที่กลาง อปท. 

10,000 ✓    10,000 สำนักปลัด  

2 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นฯ 

10,000 ✓    5,000 สำนักปลัด  

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

2,000   ✓  0 สำนักปลัด  

4 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชุมประชาคม
ตำบล 

10,000 ✓    10,000 สำนักปลัด  

 

4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ 

 - - - - - - - -  
 



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้ 

- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน  จำนวน 57 โครงการ
 -รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน  จำนวน 57 โครงการ
  คิดเป็นร้อยละ 100 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ     จำนวน 7 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 12.30        

-ดำเนินการแล้วเสร็จ     จำนวน 17 โครงการ 

 คิดเป็นร้อยละ 29.80        

-ยังไม่ได้ดำเนินการ     จำนวน 33 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 57.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 

วิเคราะห์ผลการกำกับตามแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

**************************** 

 จากการติดตามประเมินผลกาดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565) พบปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงานใน
ภาพรวม ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1.ปัญหาด้านการบูรณาการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานไม่เกิดประสิทธิภาพ 

 2.บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงาน
แต่ละโครงการยังไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการ
ดำเนินงาน 

 3.การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้
กำหนดไว้ 

 4.การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคโควิท-19 ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันทำให้การดำเนิน
โครงการกิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1) ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน
ร่วมกัน เช่น เข้าร่วมประชุมในเวทีหรือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน 

2) กำหนดให้แต่ละกองงานจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพ่ือให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางดำเนินงานต่างๆให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 



3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกอง/ส่วนงานควรขอคำปรึกษาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาเมื่อ
เกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและเพ่ือเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่สุด 

4) ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งรัด
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

*********************************** 

 


