
 
 
     
 
      รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
( ตุลาคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2563 ) 

งานนโยบายและแผน   ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
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งานนโยบายและแผน ส านักปลัด ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือรวบรวมความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เพ่ือท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมการด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
 2. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆน าไปสู่การปรับปรุงแผนการด าเนินงานประจ าปีในช่วงเวลาที่
เหมาะสมต่อไป 
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 จะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง
ปี ตลอดจนวางแผนในการด าเนินการในระยะต่อไปด้วย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 

 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) 

สรุปผลการติดตามก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน/โครงการในภาพรวม 
ตามแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 
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** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง 
  โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง จ านวน  10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13 จ านวนงบประมาณ 1,585,000 บาท เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มี     
การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
  2. โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และ 

    พระบรมวงศานุวงศ์ 
3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  ดังนี้ 
 1. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
 2. โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 5. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ จาก 10 

โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ก่อหนี้ผูกพัน 14,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 178,990 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 1,392,010 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43 จ านวน
งบประมาณ 4,167,500 บาท เพื่อขับเคลื่อนต าบลห้วยยาบ ให้พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะชุมชน ดังนี้ 
 1. ก่อสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต.ห้วยยาบ 
 2. ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. บ้านนายบุญมี - นายแสวง ขนาดกว้าง 3  

    เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 ข้างบ้านนายสะอาด วงค์คม 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 ถนนฝั่งซ้ายคลองชลประทาน 7 R 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ.หมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 14 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หาด หมู่ 7 
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9 – บ้านห้วยไซสุข 
    สวสัดิ์ หมู่ 15 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน อบต. ห้วยยาบ 
13. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหมอก หมู่ 12 (ข้างแยกทางหลวง ป่าก้าง-ดอนปิน) 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 0 โครงการ จาก 13 
โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โอนเพ่ิม 235,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 4,167,500 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน 
จ านวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 จ านวนงบประมาณ 150,000 บาท 
แผนงานการเกษตร ดังนี้ 

1. โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและจ ากัดศัตรูพืช ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม 
4. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลห้วยยาบ 
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ จาก      
5 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 เบิกจ่ายแล้ว 37,595 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
112,405 บาท  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 

จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7 จ านวนงบประมาณ 836,000 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  ดังนี้  จ านวน 10 โครงการ 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนต าบลห้วยยาบ 
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 
4. โครงการมหกรรมผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลห้วยยาบ 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลห้วยยาบ 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลห้วยยาบ 
8. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
9. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 
10. โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงประโยชน์ 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ จาก      
15 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 เบิกจ่ายแล้ว 124,820 บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 711,10 บาท  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ดังนี้ จ านวน 5 โครงการ 
1. โครงการ ประเพณีตานก๋วยสลาก 
2. โครงการ ประเพณียี่เป็ง 
3. โครงการ ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
4. โครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
5. โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ จาก      
5 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 124,820 บาท  งบประมาณคงเหลือ 191,180 บาท  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 จ านวนงบประมาณ 1,102,000 บาท 
  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นต่างๆในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยยาบ 
  2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 
  3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

4. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ 

จาก  4  โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 3 โครงการ ยกเลิกการด าเนินการ 1 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้งบประมาณที่จะซื้อวัสดุทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องยกเลิกด าเนินโครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะ และโอนงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์แทน ที่เบิกจ่ายแล้ว 12,720 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ
งบประมาณหลังโอนเพ่ิม 112,720 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 189,280 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,089,280 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 จ านวนงบประมาณ 300,000 บาท 
  1. งานโคนมและเกษตรของดีต าบลห้วยยาบ 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ จาก  1 
โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 0 โครงการ โอนเพ่ิม 120,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 416,550 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
3,450 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
  จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวนงบประมาณ  3,077,400 บาท 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
 2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น 

3. ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล 
4. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลต้านภัยยาเสพติด 
7. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 
รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ จาก  7 

โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 4 โครงการ โอนลด 80,000 บาท ผูกพัน 276,000 เบิกจ่ายแล้ว 1,260,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 1,460,490 บาท  
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โครงการงบลงทุนแผนงานอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 0 โครงการ จาก  5 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 5 โครงการ โอน
เพ่ิม 100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ 1,550,00 บาท  
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 ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ 2  ครุภัณฑ์ จาก  12 ครุภัณฑ ์อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 10 โครงการ โอนเพ่ิม 10,000 บาท โอนลด 20,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 619,300 บาท 
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 เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ/องค์กรสาธารณะประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ) ได้ด าเนินงานอุดหนุนหน่วยงานราชการ อุดหนุนแล้วเสร็จ 2 โครงการ จาก   
5 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 3 โครงการ ผูกพัน 1 โครงการ 153,566.93 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 628,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 1,582,433.07 บาท 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในภาพรวมพบว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 อันเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายและพบการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จังหวัด
ล าพูนจึงได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ดังกล่าว 

เช่น  หลีกเลี่ยงกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน  ดังนั้น ท าให้โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น  

2. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ท าให้งบประมาณค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องโอนเพ่ิมจากงบประมาณในหมวดอ่ืนๆ ท าให้ต้องยกเลิกโครงการบางโครงการ เช่น จ าเป็นต้องยกเลิก
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ เพ่ือน างบประมาณจากโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ โอนเพ่ิมไปยังหมวด
ค่าวัสดุทางการแพทย์ เพ่ือเร่งจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ในทันกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ 
COVID-19 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ทุกฝ่ายจ าเป็นต้องประชุม/หารือ เกี่ยวกับวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ เพ่ือปรับการท างานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 
 2. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เห็นควรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการยกเลิก
โครงการบางโครงการ และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็ว ให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 


