รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ประจําปีงบประมาณ 2562

โดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง

คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นสร้ า ง
ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ผู้แทนประชาคม ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และผู้ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่ งได้รับการคั ดเลื อ กและแต่ งตั้ งตามตามระเบี ยบฯ ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 และจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนํามาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างอย่างยั่งยืนตลอดไป และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง ในรายงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สร้ าง และนําไปแก้ไขปรั บปรุ งการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตํ าบลบ้ านสร้ าง ให้ บังเกิ ด ผลดี ต่อ
ประชาชนและองค์กรต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า
ส่วนที่ 1 บทนํา
1. ความหมายของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
3. ขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
4. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
4.1 กรอบเวลา/ความสอดคล้อง/ความพอเพียงความก้าวหน้า
/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/ผลลัพธ์และผลผลิต
4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
4.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรตาม
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การประเมินผลแผนพัฒนา
1. ลักษณะของแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
2. ความสําคัญของตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
4. ขั้นตอนในการดําเนินงานตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 : การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4 : การติดตามประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 5 : การดําเนินโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
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8
9
9
11
11
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14
16
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21
22
23
25
26

สารบัญ (ต่อ)
เรือ่ ง

หน้า
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ระบบ(E – plan)
- รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา
- รายงานโครงการที่เบิกจ่าย

28
28
29
31
38
51
45

ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค – ข้อเสนอแนะ
- ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
- ปัญหาอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
- การบริการประชาชน

49
49
49
49
50

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น สามารถดํ า เนิ น งานได้ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดแผนพั ฒ นาที่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อการทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน
มีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ
ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน

การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมิน ผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิท ธิ ภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ อยู่ แ ละ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดํ า เนิ น งานให้ ลุ ล่ ว ง ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการสูง เกิ น กว่ า ที่กํ า หนดไว้ กลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ของโครงการไม่ไ ด้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ

๒
“การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่ างไร อั นเป็นตัวชี้ วัดว่า แผนหรือโครงการที่ ไ ด้ดํ าเนิน การไปแล้วนั้ น ให้ ผ ลเป็ นอย่ างไร นําไปสู่
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด และเป็นกลไกของการ
ขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เป็ น การดํ า เนิ น การเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น โครงการ กิ จ กรรม ซึ่ ง เป็ น การประเมินทั้ ง แผนงาน นโยบายขององค์ ก รและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผน
นั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อให้ทราบ
ว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายที่กําหนด
ไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่
จากการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการ
ติดตามและประเมิ น ผลนี้ มี ทั้งในรู ปของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผน สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กํากับดูแลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

๓
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙) เพื่อการตัดสินใจทีจ่ ะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
3. ขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑1
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขัน้ ตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขัน้ ตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

๔
ขัน้ ตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ
๑2 (๓)
ขัน้ ตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับ แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวั น โดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเดื อนธั นวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ
๑3 (๕)

๕
ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมิ น ผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖
4. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่ และ
เป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
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(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมี
น้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุก
จุด มีแหล่งน้ําในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอด
การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึน้ มีการท่องเทีย่ วใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดําเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
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(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ดํ าเนิ นการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยนั้น มีพื้นที่และเขตติดกับ อปท.ข้างเคียงหลายที่ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กั น กั บ สภาพแวดล้ อ มภายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น ทั้ ง ระบบเปิ ด มากกว่ า ระบบปิ ด ในปั จ จุ บั น โดยการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนา ดําเนิ นการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่ ว มกั น กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ ว ยงานราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทําได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
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๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
 ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่
ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุง
ขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอนให้หมดไป
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๖) ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๗) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้

การนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทํา
การประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมิ น จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการ
ทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

1. วิสยั ทัศน์
“ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
2. พันธกิจ
1. เสริมสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรให้มคี วามมั่นคง
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
เป้าหมาย
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ได้รับบริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา
และการกีฬาของประชาชนในตําบลให้สูงขึน้ ครอบคลุมทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาให้ตาํ บลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาวะของชุมชน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

๑๒
3. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ
4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เป้าหมาย
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง
4. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติด และอบายมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มนั่ คงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
3. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นทีเ่ พื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
3. พัฒนาระบบการระบายน้ํา
4. พัฒนาระบบการประปา แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
เป้าหมาย
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมของ
องค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน ตลอดจน
พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มี
คุณภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และระบบคุณธรรมจริยธรรม
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี และทันสมัย
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ
กลุยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
กลุยุทธ์ที่1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
กลุยทุ ธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตําบล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม/ดูแล/ฟืน้ ฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นทีj
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กลุยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑๔
4. การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดอ่อน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทํา
ให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตําบล มีงบประมาณจํากัด ทําให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกํากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของท้องถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ทําให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก

๑๕
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดําเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับปัญหาในพื้นทีแ่ ละความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจํากัดด้วยอํานาจหน้าที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากัด
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และ
บริเวณ พื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้
1. ปัญหาทางด้านกายภาพ
ปัญหาของสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ํามากไหลเข้าท่วมพื้นที่
การเกษตรและที่อยู่อาศัย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําที่ดี
2. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง
ั หาการ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีถนนที่เชื่อมโยงหลายชุมชน และมีปญ
คมนาคมไม่สะดวกเพราะถนนชํารุด และระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร) ยังมีไม่ครอบคลุม ทําให้
การเดินทางของประชาชนที่ไม่มีรถเป็นของตนเองเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
3. ปัญหาขาดแคลนน้ําเพือ่ การเกษตร
เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ คือ การทําการเกษตร ทํานา เป็นส่วนใหญ่ ทําให้
ต้องใช้น้ําค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ํา เพื่อใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ
4. ปัญหาด้านสาธารณสุข
ปัญหาการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก
5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ เนื่องจากขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
การปล่อยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ การทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลอง
6. ปัญหาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างบางหมู่บ้าน ยังมีไฟฟ้า
สาธารณะไม่เพียงพอ การให้บริการน้ําประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและ
สําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
แบบตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวชี้วดั การปฏิบัตงิ าน
เป็นเครื่องมือที่ใ ช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Input)
กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวชี้วัด เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวชี้วัดเหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป
การใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (earity warning system)
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น
๒. ความสําคัญของการใช้แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
๒.๑ ทําให้ทราบได้้ว่า สิ่งที่ได้้ดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จ
หรือไม่สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
๒.๒ สามารถคาดการณ์ล ่ว งหน้ า ได้ว่ า อะไรจะเกิ ดขึ้น ต่ อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุม ดูแ ล
กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็
ตาม ผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ จ ะเป็น ประโยชน์ใ นการวางแผนการ ปฏิ บั ติ ง านในอนาคต เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๑๗
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิท ธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เ ป็
นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดย
คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
๔.๑ กําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
๔.๒ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัด
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
การกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๒ : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4)
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๔ : การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๕ คะแนน)
(๓) การนําแผนไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ ๕ : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
= ดีมาก
คะแนน 26 – 29 คะแนน
= ดี
คะแนน 21 - ๒๕ ขึ้นไป
= พอใช้
ต่ํากว่า ๒๐
= ต้องปรับปรุง

๑๘

ตัวชีว้ ัดที่ ๑

: ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการติดตามและประเมิน

คะแนนเต็ม ๒

๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

คะแนนทีไ่ ด้ ๒

เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการครบทุกขัน้ ตอน คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๔ ขัน้ ตอน)

ได้ ๒ คะแนน

 มีการดําเนินการ ๒ - ๓ ขั้นตอน

ได้ ๑ คะแนน

 มีการดําเนินการ ๑ ขั้นตอน

ไม่ได้คะแนน

ลําดับที่

การดําเนินการ

มีการดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

๑

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี



๒

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒



๓

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด



๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัด



5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๙

ผลการติดตามและประเมิน

คะแนนเต็ม ๒

๑.๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

คะแนนทีไ่ ด้ ๒

เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการครบทุกขัน้ ตอน คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๘ ขัน้ ตอน)

ได้ ๒ คะแนน

 มีการดําเนินการ ๕ - ๗ ขั้นตอน

ได้ ๑ คะแนน

 มีการดําเนินการ ๑ - ๔ ขั้นตอน

ไม่ได้คะแนน

ลําดับที่

การดําเนินการ

มีการดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

๑

วิสัยทัศน์



๒

ยุทธศาสตร์



๓

เป้าประสงค์



๔

ตัวชี้วัด



๕

ค่าเป้าหมาย



๖

กลยุทธ



๗

จุดยืนทางยุทธศาสตร์



๘

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๒๐

ผลการติดตามและประเมิน

คะแนนเต็ม ๑

๑.๓ การวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาท้องถิน่

คะแนนทีไ่ ด้ ๑

เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการครบทุกขัน้ ตอน คะแนนเต็ม ๔ คะแนน

ลําดับที่

 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๒ ขัน้ ตอน)

ได้ ๑ คะแนน

 มีการดําเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

ไม่ได้คะแนน

การดําเนินการ

มีการดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

๑

การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



๒

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง



ผลการติดตามประเมินตัวชี้วดั ที่ ๑ : ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ ด้ ๕

๒๑
ตัวชีว้ ัดที่ ๒ : การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ ความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปคี ะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวชีว้ ัดที่ ๒

คะแนนเต็ม ๕

: ยุทธศาสตร์มคี วามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่

แผนพัฒนา

คะแนนทีไ่ ด้ 4 .

การติดตามและประเมิน

คะแนนประเมิน

คะแนนทีไ่ ด้

การประเมินคุณภาพของแผน

๑๐๐ คะแนน
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คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

๑. ข้อมูลทัว่ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๒๐

๒๐

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

๑๕

๑๕

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๖๕

๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐)

๑๐

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

(๑๐)

๑๐

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

(๑๐)

๑๐

๓.๔ วิสัยทัศน์

(๕)

๕

๓.๕ กลยุทธ์

(๕)

๕

๓.๖ เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์

(๕)

๕

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๕)

๕

๓.๘ แผนงาน

(๕)

4

๓.๙ ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(๕)

๕

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ

(๕)

4

๑๐๐
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา

รวม

๒๒
ตัวชีว้ ัดที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่
เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการครบทุกขัน้ ตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
 มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
 มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
 มีการดําเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวชีว้ ัดที่ ๓ : ขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่
ลําดับที่

การดําเนินการ

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ ด้ 4 .
มีการดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

๑

กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๒

มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน

X

๓

มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย



๔

มีการทบทวนแผนพัฒนา



๕

มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น



๖

มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา



๗

มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ



๘

มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา



๙

มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา



๑๐

ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕
62



มีการดําเนินการครบ 8 - 9 ขัน้ ตอน

๒๓
ตัวชีว้ ัดที่ ๔

: การติดตามประเมินผลโครงการเพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่

เกณฑ์ตัวชีว้ ัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพือ่ ความ
สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐

คะแนน

ได้ ๕ คะแนน

 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙

คะแนน

ได้ ๔ คะแนน

 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙

คะแนน

ได้ ๓ คะแนน

 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า ๘๐

คะแนน

ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน

คะแนนเต็ม ๕

ตัวชีว้ ัดที่ ๔ : การติดตามประเมินผลโครงการเพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่

คะแนนทีไ่ ด้ ๕ .

แผนพัฒนา

การติดตามและประเมิน

คะแนนประเมิน

คะแนนทีไ่ ด้

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ

๑๐๐

๑๐๐

๒๔
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพือ่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๑๐

๑๐

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ

๑๐

๑๐

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ

๑๐

๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๐

๑๐

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย

๖๐

๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕

๕

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐

๔

๔

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๕

๕

๕

๕

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๕

๕

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๑๐๐

๑๐๐

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
๕.๑๒ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

๒๕
ตัวชีว้ ัดที่ ๕ : การดําเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
 ดําเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
 ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน

คะแนนเต็ม ๕

ตัวชีว้ ัดที่ ๕ : การดําเนินโครงการ
การดําเนินการ

คะแนนทีไ่ ด้ 0 .

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

คะแนน

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)
เฉพาะปี ๖2

84

-

-

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2

31

36.90

-

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

31

36.90

-

17

20.23

0

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖1 ถึง กันยายน
๒๕๖2)
หมายเหตุ : คํานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิน่ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)

๒๖
ตัวชีว้ ัดที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึน้ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
 มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
 มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
 มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ผลการติดตามประเมิน

คะแนนเต็ม ๕

ตัวชีว้ ัดที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
โครงการที่ดาํ เนินการ
โครงการที่ดําเนินการ

คะแนนทีไ่ ด้ ๕ .

จํานวน
โครงการ

ผลกระทบ

17

ไม่มีผลกระทบ

๕

(ตุลาคม ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2)
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด
ลําดับที่

ตัวชีว้ ัด

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

๑

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕

๕

๒

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๕

4

๓

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕

4

๔

การติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๕

๕

๕

การดําเนินโครงการ

๕

0

๖

ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ

๕

5

๓๐

23

รวมคะแนน

๒๗
ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงานคะแนนที่ได้ 23คะแนนซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับพอใช้
ข้อเสนอแนะ
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างในการติดตามและประเมินผลรอบนี้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้ โดยได้คะแนนการประเมินในระดับพอใช้ จึงเห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ดําเนินการลงข้อมูลในระบบให้ทันต่อการ
รายงานตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้ ต่อไป

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2562
2563
ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
32 8,043,500.00 28 7,403,500.00 28
2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9
849,800.00
8
350,000.00
8
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
7
279,500.00
5
170,000.00
4
4.ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
33 27,038,512.43 28 21,350,000.00 18
5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
10,000.00
1
10,000.00
1
6.ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
2
130,000.00
2
130,000.00
2
รวม 84 36,351,312.43 72 29,413,500.00 61
สรุปผลการวางแผนพัฒนาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
รวมทัง้ สิน้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2564
งบประมาณ
7,393,500.00
350,000.00
120,000.00
17,200,000.00
10,000.00
130,000.00
25,203,500.00

32
9
7
33
1
2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

8,043,500
849,800
279,500
27,038,512
10,000
130,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน 84

โครงการ

งบประมาณ

36,351,312 บาท

๒๙
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

อนุมตั ิงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
2.ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
4.ด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
5.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมภิบาล
รวม

32

38.10

9

10.71

849,800

7

8.33

279,500

33

39.29

1

1.19

2

2.38
84

8,043,500 22.13

13

48.15

6,816,020 35.42

9 64.29

6,546,267 82.05

2.34

6

22.22

613,000

3.19

2 14.29

80,000

0.77

4

14.81

56,300

0.29

2 14.29

54,400

27,038,512 74.38

4

14.81 11,758,813

61.1

1

7.14

9 64.29

6,546,267 89.08

1.00

2 14.29

80,000 1.09

0.68

2 14.29

54,400 0.74

1,297,709 16.27

1

7.14

667,712 9.09

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130,000

0.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,351,312

27

19,244,133

14

7,978,376

14

7,348,379.13
๒๙

30
รายงานโครงการทีไ่ ม่ได้รบั การอนุมตั ิงบประมาณ ปี 2562
อบต.บ้านสร้าง
อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ประเภทกิจกรรม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญา
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
ท้องถิ่น หมู่ 2
บริหารงานทั่วไป
2. จัดหาอุปกรณ์ออก สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
กําลังกายทั้งตําบล
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
จุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นที่
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
อบต.บ้านสร้าง
บริหารงานทั่วไป
4. ติดตั้งสัญญาไฟจราจร กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทางเข้าหมู่บ้าน 2 จุด หมู่
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
11
บริหารงานทั่วไป
5. วัสดุการศึกษา
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา-การบริหาร
ทั่วไป
6. ตรวจสารเคมีใน
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคมร่างกาย หมู่ที่ 1
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป
7. รณรงค์คัดกรอง
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคมโรคเบาหวานและความ
สาธารณสุข-งานบริการ
ดัน หมู่ที่ 1
สาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
8. รณรงค์ป้องกันโรค สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคมไข้เลือดออก
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป
9. รณรงค์บ้านสะอาดเก็บ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคมน้ํา เก็บขยะ ให้เป็นที่
สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป

งบตามแผน
10,000.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
150,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

10,000.00
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10. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง

11. รณรงค์ปอ้ งกัน
โรคติดต่อต่างๆ

สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง

12. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
ให้กับผู้สูงอายุ
13. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
ให้กับผู้พิการ
14. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
เกษตรกรในชุมชน
15. จัดกิจกรรมประเพณี สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
ลอยกระทง

16. จัดกิจกรรมประเพณี สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
สงกรานต์

17. โครงการพัฒนา
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
อบต.บ้านสร้าง

เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-การสังคม
สงเคราะห์
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-การสังคม
สงเคราะห์
2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหาร
ทั่วไป

10,000.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

50,000.00

50,000.00

67,500.00
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18. อุดหนุนกิจกรรมที่ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี
19. อุดหนุนสํานักงาน สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
วัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห์-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - การบริหารทั่วไป
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
20. แข่งขันกีฬาต้านยา สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้าง
เสพติด
ความเข้มแข็งของชุมชน-งาน
บริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป
21. ประชาคมหมู่บ้าน สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน-งาน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บริหารทั่วไป - การจัดตั้ง
ท้องถิ่นสี่ปี
ประชาคม
22. อบรมฝึกซ้อมแผน สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความ
ป้องกันและบรรเทาสา
สงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ธารณภัย
การรักษาความสงบภายใน - การ
บริหารทั่วไป
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
23. พัฒนาศูนย์การ
ส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผน
เรียนรู้ชุมชนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
ส่งเสริมการเกษตร
หมู่ 2
24. โครงการส่งเสริม สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร - การบริหาร
พัฒนาประหยัดพลังงาน
ทั่วไป
สนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน สําหรับกลุ่ม
เกษตรกร O-TOP กลุม่
สัมมาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชน
25. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร - การบริหาร
กรรมพืชอันเนื่องมากจาก
ทั่วไป
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพฯ

20,000.00

20,000.00

30,000.00
30,000.00

50,000.00

20,000.00
50,000.00

20,000.00
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ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
26. ซ่อมแซมสะพานข้าม กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
แม่น้ําหน้าวัดมูลเหล็ก หมู่
2
27. ซ่อมแซมเสียงตาม กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
สายในเขตพื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง
28. ปรับปรุงถนนลูกรัง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
สายหนองธนู-วังรี หมู่ 2
29. ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่
อบต.บ้านสร้าง
30. รังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่
อบต.บ้านสร้าง

กองช่าง อบต.บ้านสร้าง

31. ขุดลอกคลองชวด
ยายซ้า หมู่ 3

กองช่าง อบต.บ้านสร้าง

กองช่าง อบต.บ้านสร้าง

กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
32. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คลองชวดสะแก หมู่ 3
33. ขยายเขตไฟฟ้าชวด กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
วังรี-ชวดด้วน หมู่ 3
34. จัดเก็บและคัดแยก กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ขยะในชุมชน ตําบลบ้าน
สร้าง
35. เตาเผาขยะ หมู่ 5 กองช่าง อบต.บ้านสร้าง

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
วิศวกรรม
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบําบัดน้ําเสียระบบการรักษาความสะอาดคู
คลองระบายน้ํา
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

2,500,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
100,000.00

400,000.00

300,000.00
200,000.00
50,000.00

100,000.00
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36. ซ่อมแซมคลองลอย กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
หมู่ 5
37. ก่อสร้างถนน
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านนายบ๊อง หมู่ 5
38. ปรับปรุงถนนลูกรัง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
เลียบบางกอบัว หมู่ 5,6
39. ซ่อมแซมถนน
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
40. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งวัด
ทวีชลขันธ์ฝั่งซ้ายและฝั่ง
ขวา หมู่ 8
41. ปรับปรุงสระกักเก็บ กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 9
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
42. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
ปากคลองสอง ฝั่งซ้าย หมู่
9
43. ขุดสระน้าํ เพื่อทํา กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
44. ซ่อมแซม
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ถนนลาดยางจากบ้านตา
เอิบไปประตูน้ําบางหอย
หมู่ 10
45. ก่อสร้างลานตากข้าว กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
บริเวณวัดท่ากระทุ่มหมู่
10

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค

200,000.00

350,000.00
300,000.00
100,000.00
500,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค

100,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค

300,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป

300,000.00

500,000.00

300,000.00
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46. ซ่อมแซมระบบ
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
47. กําจัดวัชพืชคลอง
ชวดด้วน หมู่ 8

กองช่าง อบต.บ้านสร้าง

48. ก่อสร้างถนนลาดยาง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ต่อจากบ้านนายจรูญ หมู่
11
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
49. ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก
ปากแสก หมู่ 3
50. โครงการก่อสร้าง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ถนนลูกรัง/คสล./ลาดยาง
ภายในตําบลบ้านสร้าง
51. โครงการปรับปรุง/ กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง/
คสล./ลาดยาง ภายใน
ตําบลบ้านสร้าง
52. โครงการปรับปรุง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ถนนลูกรังสายเลียบคลอง
วังรึ-บ้านต้นขี้เหล็ก(จาก
ถนน 3481 - ชวดคอ
ตัน)หมู่ที่ 1
53. โครงการปรับปรุง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้านเหนือ
คลอง-หนองธนู หมู่ที่ 2
54. โครงการปรับปรุง กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
ถนนลูกรังสายเลียบคลอง
วังรี-บ้านต้นขี้เหล็ก หมู่ที่
3

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานบําบัดน้ําเสียระบบการรักษาความสะอาดคู
คลองระบายน้ํา
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค

100,000.00

100,000.00

300,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
วิศวกรรม

476,100.00

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
วิศวกรรม
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะ
และชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
วิศวกรรม

444,000.00
482,600.00

35

36
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10,000.00
55. สร้างจิตสํานึกดูแล สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
รักษาสิ่งแวดล้อม หมู่ 1
ส่งเสริมการเกษตร - การบริหาร
ทั่วไป
ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
30,000.00
56. อบรมคุณธรรม
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
จริยธรรมให้กบั ผู้บริหาร
บริหารงานทั่วไป
สมาชิกสภา อบต. พนง.
ส่วนตําบลทุกท่าน
57. โครงการป้องกันและ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง 1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
100,000.00
ปราบปรามการทุจริต
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป
รวม 15,760,200.00
ข้อมูล ณ 11/11/2562

36

37
รายงานโครงการทีอ่ นุมัตงิ บประมาณ ปี 2562
อบต.บ้านสร้าง
อบต.บ้านสร้าง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1. จัดหาอาหารเสริม(นม)
กองคลัง อบต.บ้านสร้าง
2. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
6. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
นักเรียน(สพฐ.)ที่อยู่ในเขตพืน้ ที่ อบต.บ้าน
สร้าง
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
9. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)(จ่าย1%ของ
เงินรายได้)
10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสร้าง
11. โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
พัฒนาเด็กเล็ก
12. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
จัดการขยะมูลฝอย
13. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่แม่บ้าน/ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
สตรี/ผู้ว่างงาน/ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป "สานตะกร้าจากวัสดุพลาสติก"
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
14. รณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
ติด
15. อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
กลุ่มพัฒนาสตรี

แหล่งทีม่ า

งบตามข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ
404,320.00
13,200.00
4,228,800.00
921,600.00
24,000.00
632,000.00
109,000.00
58,000.00
152,000.00
0.00

259,700.00
0.00
13,400.00

13,200.00
0.00

37

38
16. ลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาล
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
20,000.00
17. อุดหนุนอําเภอบ้านสร้างตามโครงการ สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
50,000.00
จัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
18. โครงการสร้างพลังสังคมและพัฒนา สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
30,000.00
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด
499,800.00
19. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายใน กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมูท่ ี่ 8 หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
20. โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
0.00
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21. โครงการกําจัดวัชพืชคลองมะดัน หมู่ที่ กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
53,500.00
9 ตําบลบ้านสร้าง
22. โครงการปลูกหญ้าแฝกประจําปี
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
1,400.00
2562
23. โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน
สํานักงานปลัด อบต.บ้านสร้าง
1,400.00
ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
24. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
เงินอุดหนุนเฉพาะ 4,393,000.00
ขนาดใหญ่มาก หมู่ 1
กิจ
25. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
เงินอุดหนุนเฉพาะ 4,930,000.00
ขนาดใหญ่มาก หมู่ 6
กิจ
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
1,138,104.00
26. โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้น
ขี้เหล็ก
27. โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
กองช่าง อบต.บ้านสร้าง
1,297,709.00
ไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ
รวม 19,244,133.00
ข้อมูล ณ 11/11/2562
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รายงานโครงการทีล่ งนามในสัญญา ปี 2562
อบต.บ้านสร้าง
อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ

คูส่ ญ
ั ญา

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1. จัดหาอาหารเสริม(นม)
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
2. เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
3. เบีย้ ยังชีพผูพ้ ิการ
1/2562

วันทีเ่ ริม่ สัญญา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน)

14/01/2562
14/01/2562
02/04/2562
02/04/2562
03/04/2562
03/05/2562
05/06/2562
30/09/2562
30/09/2562
30/09/2562
30/09/2562
30/09/2562
04/10/2561
05/11/2561
04/12/2561
07/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
02/04/2562
03/05/2562
05/06/2562
02/07/2562
02/08/2562
03/09/2562
04/10/2561

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

วงเงินตามสัญญา
(บาท)
30,544.36
24,753.96
28,741.44
25,129.02
80,207.28
7,319.52
8,539.44
20,128.22
21,056.00
22,108.80
58,315.40
5,849.62
350,800.00
350,800.00
350,900.00
351,200.00
350,800.00
349,400.00
350,700.00
350,100.00
350,600.00
350,600.00
350,400.00
352,400.00
69,600.00
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4. เบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562

5. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน(สพฐ.)ที่ 1/2562
อยูใ่ นเขตพืน้ ที่ อบต.บ้านสร้าง
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562

05/11/2561
04/12/2561
07/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
02/04/2562
03/05/2562
05/06/2562
02/07/2562
02/08/2562
03/09/2562
04/10/2561
05/11/2561
04/12/2561
07/01/2562
01/02/2562
01/03/2562
02/04/2562
03/05/2562
05/06/2562
02/07/2562
02/08/2562
03/09/2562

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

69,600.00
69,600.00
71,200.00
72,800.00
73,600.00
74,400.00
73,600.00
75,200.00
75,200.00
76,800.00
77,600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

09/11/2561

7

58,000.00

18/12/2561
18/12/2561
23/01/2562
27/02/2562
27/02/2562
05/06/2562

7
7
7
7
7
7

80,000.00
18,000.00
51,000.00
18,000.00
80,000.00
75,000.00
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8/2562
05/06/2562
9/2562
14/08/2562
10/2562
25/09/2562
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1/2562
05/11/2561
2/2562
04/12/2561
3/2562
07/01/2562
4/2562
01/02/2562
5/2562
05/03/2562
6/2562
02/04/2562
7/2562
03/05/2562
8/2562
05/06/2562
9/2562
02/07/2562
10/2562
06/08/2562
11/2562
03/09/2562
12/2562
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1/2562
17/01/2562
8. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
1/2562
05/11/2561
(กบท.)(จ่าย1%ของเงินรายได้)
9. โครงการอาหารกลางวัน
1/2562
17/01/2562
สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2/2562
17/01/2562
3/2562
17/01/2562
4/2562
27/02/2562
5/2562
27/02/2562
6/2562
27/02/2562
7/2562
10/09/2562
8/2562
10/09/2562
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
10. อุดหนุนอําเภอบ้านสร้างตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธแี ละ
1/2562
19/10/2561
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

52,000.00
52,000.00
75,000.00
9,507.00
9,507.00
9,507.00
9,507.00
9,507.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
58,000.00

7

152,000.00

7

29,040.00

7
7
7
7
7
7
7

9,240.00
30,360.00
27,140.00
25,960.00
8,260.00
50,480.00
43,360.00

7

50,000.00
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11. โครงการสร้างพลังสังคมและ
พัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนเป็นพลัง 1/2562
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
12. โครงการกําจัดวัชพืชคลอง
1/2562
มะดัน หมูท่ ี่ 9 ตําบลบ้านสร้าง
13. โครงการปลูกหญ้าแฝก
1/2562
ประจําปี 2562
ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
14. โครงการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า สําหรับโครงการ
1/2562
ประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก หมูท่ ี่ 6 บ้านคูตานพ
2/2562

09/11/2561

7

30,000.00

08/03/2562

30

53,000.00

26/07/2562

1

1,400.00

04/07/2562

7

667,712.00

-

7

629,997.00
รวม 7,978,376.06
ข้อมูล ณ 11/11/2562
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รายงานโครงการทีเ่ บิกจ่าย ปี 2562
อบต.บ้านสร้าง
อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ
การ
ชื่อคูส่ ญ
ั ญา
การดําเนินการ
(บาท)
ดําเนินการ
(วัน)
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1. จัดหาอาหารเสริม(นม) 100 1/2562
7
30,544.36
2/2562
7
24,753.96
3/2562
7
28,741.44
4/2562
7
25,129.02
5/2562
7
80,207.28
6/2562
7
7,319.52
7/2562
7
8,539.44
8/2562
7
20,128.22
9/2562
7
21,056.00
10/2562
7
22,108.80
11/2562
7
58,315.40
12/2562
7
5,849.62
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
100 1/2562
10
350,800.00
2/2562
10
350,800.00
3/2562
10
350,900.00
4/2562
10
351,200.00
5/2562
10
350,800.00
6/2562
10
349,400.00
7/2562
10
350,700.00
8/2562
10
350,100.00
9/2562
10
350,600.00
10/2562
10
350,600.00
11/2562
10
350,400.00
12/2562
10
352,400.00
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
100 1/2562
10
69,600.00

เบิกจ่าย
(บาท)
30,544.36
24,753.96
28,741.44
25,129.02
80,207.28
7,319.52
8,539.44
20,128.22
21,056.00
22,108.80
58,315.40
5,849.62
350,800.00
350,800.00
350,900.00
351,200.00
350,800.00
349,400.00
350,700.00
350,100.00
350,600.00
350,600.00
350,400.00
352,400.00
69,600.00
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4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

100

2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

69,600.00
69,600.00
71,200.00
72,800.00
73,600.00
74,400.00
73,600.00
75,200.00
75,200.00
76,800.00
77,600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

69,600.00
69,600.00
71,200.00
72,800.00
73,600.00
74,400.00
73,600.00
75,200.00
75,200.00
76,800.00
77,600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

5. อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน(สพฐ.)ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ อบต.บ้านสร้าง

100

1/2562

7

58,000.00

58,000.00

2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562

7
7
7
7
7

80,000.00
18,000.00
51,000.00
18,000.00
80,000.00

80,000.00
18,000.00
51,000.00
18,000.00
80,000.00
44

45

6. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
8. เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)(จ่าย1%ของเงิน
รายได้)
9. โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

7/2562
8/2562
9/2562
10/2562

7
7
7
7

75,000.00
52,000.00
52,000.00
75,000.00

75,000.00
52,000.00
52,000.00
75,000.00

100

1/2562

7

9,507.00

9,507.00

100

2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2562

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

9,507.00
9,507.00
9,507.00
9,507.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
58,000.00

9,507.00
9,507.00
9,507.00
9,507.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
8,757.00
58,000.00

100

1/2562

7

100

1/2562

7

29,040.00

29,040.00

2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562

7
7
7
7
7
7
7

9,240.00
30,360.00
27,140.00
25,960.00
8,260.00
50,480.00
43,360.00

9,240.00
30,360.00
27,140.00
25,960.00
8,260.00
50,480.00
43,360.00

152,000.00 152,000.00

45

46
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
10. อุดหนุนอําเภอบ้าน
สร้างตามโครงการจัดงาน
100 1/2562
7
รัฐพิธีและกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
11. โครงการสร้างพลัง
สังคมและพัฒนาหมู่บ้าน/
100 1/2562
7
ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
12. โครงการกําจัดวัชพืช
คลองมะดัน หมู่ที่ 9
100 1/2562
30
ตําบลบ้านสร้าง
13. โครงการปลูกหญ้า
100 1/2562
1
แฝกประจําปี 2562
ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
14. โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สําหรับโครงการประปา
51 1/2562
7
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก หมูท่ ี่ 6 บ้านคู
ตานพ
2/2562
7

50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

53,000.00
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ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล มีดังนี้
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อย ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2) องค์กรบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างขาดบุคลากรทางด้านช่างทําให้โครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่สามารถดําเนินการได้
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละ
ด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด
และตั้งจ่ายรายการใหม่
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีระดับความสําเร็จที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔๘

๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปัญหา
วาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี
การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบล
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างสามารถดําเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

