รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(รอบเดือนตุลาคม)
(และตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
สำนักงานปลัด

คำนำ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดำเนิ น การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น พรอมทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปBดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปBดประกาศไวเปCนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปD
ละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปD โดยสามารถติดตามเปCนรายไตรมาสและรายหกเดือนได
ดังนั้น เพื่อใหเปCนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตำบลทะเมนชัย ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได
จากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเปCนอยางยิ่งวารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเปCนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล สามารถ
แกไขปFญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย

สารบัญ
เรือ่ ง
ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑
- ความสำคัญของการติดตามาและประเมินผล
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปDงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น
- การประเมินผลเชิงคุณภาพ
- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในแตยุทธศาสตร
- แผนงานที่ดำเนินการ ปDงบประมาณ 2563
- ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติ ปDงบประมาณ 2563
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปDงบประมาณ 2563
- สรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจำปDงบประมาณ 2563
- สรุปโครงการทั้งหมด
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ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
- ขอเสนอแนะ/ปFญหา

๙๐

ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย เรื่อง
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
ประจำปDงบประมาณ 2563
- คำสั่งที่ 6 / 2563 ลงวันที 6 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
- คำสั่งที่ 10 / 2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
-

คำสั่งที่ 11 / 2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งประธานและ
เลขานุการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย

- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในภาพรวม
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร

ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เปนกระบวนการที่
แตกต#างกันมีจุดหมาย ไม#เหมือนกัน แต#กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธ4กัน และเมื่อนำ
แนวคิดและหลักการติ ดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกั น
อย#างเหมาะสม จะช#วยใหผู บริหารทองถิ่น ขาราชการองค4การบริหารส#วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส#วนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น (อื่น ๆ ถามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBขององค4การบริหารส#วนตำบลทะเมนชัย จึงเปนการติดตามผลที่
ใหความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแต#ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค4กร
ปกครองส#วนทองถิ่นหรือกิจกรรมต#าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม#ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ได
กำหนดไวหรือไม# รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใชปJจจัยหรือทรัพยากรต#าง ๆ ในการพัฒนาองค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
ตรวจสอบดูว#าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปJจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม#อย#างไร
3. ผลการดำเนิ น งาน ตรวจสอบดู ว # าไดผลตรงตามเปL า หมายที ่ กำหนดไวหรื อไม#
เพียงใด มีปJญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนต#าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผล
การดำเนินงานตามภารกิจขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นว#าดำเนินการไดตามเปLาหมายที่กำหนดไว
หรือไม# ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอย#างเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค
(threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมต#าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองค4กรปกครองส#วนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนา
สำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีส#วนเกี่ยวของเพื่อ
นำไปสู#การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปBต#อ ๆ ไปเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค#าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต องเร#งรีบดำเนินการและ
จะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต#าง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปJญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะ
ดำเนินการและตั้งมั่นอย#างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปJญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ#อน
หนา |1

ตองหยุดและถดถอยปJญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อ
มีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผู มีส#วนไดเสียในองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นใหเกิดประโยชน4เพื่อ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต#าง ๆ พรอมการปรับปรุงและเร#งรีบดำเนินการ สิ่งเหล#านี้จะถูก
คนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส#งผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอย#างเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปLาหมายประสงค4ที่ตั้งไวไดอย#างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค'ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBมุ#งคนหาแผนงาน โครงการที่ได
ดำเนินการไปแลวว#าสิ่งใดควรดำเนินการต#อไปตามวัตถุประสงค4ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหว#างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองนั้นว#ามีปJญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปLาหมาย
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไม#ไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิด
ปJญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงค4ได ดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นซึ่ง
จะช#วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหน#วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปLาหมายที่กำหนดไว
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปJญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3. เพื่อเปนขอมูล สำหรั บเร# งรั ด ปรับปรุง แกไข ขอบกพร# องของการดำเนิ น งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม#เหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ#ายงบประมาณขององค4กรปกครองส#วน
ทองถิ่น
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผู บริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผู บริหารระดับ
สำนัก/กองทุกระดับขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน
โครงการต#าง ๆ เปนไปอย#างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค4กับใหเกิดประโยชน4กับผูมีส#วนไดเสีย ผูมี
ส#วนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบล หรือสังคมส#วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ในปBงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#า ดวยการจัด ทำแผนพัฒ นาขององค4 กรปกครองส# ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดว#า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต#อผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปbดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และตองปbดประกาศไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดย
อย#างนอยปBละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปB (4) แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ ่ น มี จ ำนวน 11 คน
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4) หั ว หนาส# ว นการบริ ห ารที ่ คั ด เลื อกกั น เอง จำนวน 2 คน และผู ทรงคุ ณวุ ฒ ิ ที่
ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององค4 กรปกครองส# ว น
ทองถิ ่ น ตองดำเนิ น การใหการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ ่ น บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค4 ต าม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปBโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองค4กรปกครองส#วน
ทองถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBตามกรอบแนวทาง วิธีการ
และหวงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปBต#อผูบริหารทองถิ่นเพื่อดำเนินการต#อไป
2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององค4 กรปกครองส# ว น
ทองถิ่น ไดกำหนดการแบ#งขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น ดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค'และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร4และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการ
ที่จะติดตามว#ามีวัตถุประสงค4หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม# (ซึ่งดูไดจาก
การกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผล
การติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาว#าผูใชผล การนำผลไปใชประโยชน4อย#างไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่
ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอย#างไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอย#างไร ซึ่งการศึกษา
ดังกล#าวอาจใชวิธีสัมภาษณ4และ/หรือสังเกตแลวนำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงค4และขอบเขตใน
การติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตาม
งานจาก ขอ 2.1 มาวิเคราะห4 แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค4
การติดตามแหล#งขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะห4ขอมูล จากนั้น
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สรางเครื่องมือซึ่งส#วนใหญ#จะเปนแบบสัมภาษณ4หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับ ปรุง
เครื่องมือ
2.3 ดำเนิ น การหรื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนพั ฒ นาท0 อ งถิ ่ น เปนการดำเนิ น การตาม
วัตถุประสงค4และขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหล#งต#าง ๆ ดังนั้น
แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต#ถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตอง
ติดตามเพิ่มจนกว#าจะไดครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิ เ คราะห'ข0 อมู ล เปนการวิเคราะห4ต ามวั ต ถุป ระสงค4 ของการติด ตามที่
กำหนดไว แต#ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช#น การแจงนับ
ค#ารอยละ ค#าเฉลี่ย ค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะห4แบบ Matrix การ
พรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท4 (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย
ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท0องถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดย
รายงานตามแบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ
หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น ในการรายงานผล
การติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค4และประโยชน4ที่คาดว#าจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส#วนที่ 2
และส#วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
ต#อผู บริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของ
องค4กรปกครองส#วนทองถิ่น โดยอย#างนอยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปB
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี
หลั ง จากคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค4 ก รปกครองส# ว นทองถิ ่ น หรื อ
ผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝ^ายต#าง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไข
ปJญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความ
เหมาะสมต#อผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่น มี
อำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ
ผู บริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค4กร
ปกครองส#วนทองถิ่นโดยอย#างนอยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

เสนอ

สภาทองถิ่น

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

ป ร ะ ก า ศ ผลก าร ติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในตำบล../อปท....ทราบ
ในที่เปbดเผยภายในสิบหาวัน นับ
แ ต # ว ั น ร า ย งา น ผ ล แ ล ะ เ สนอ
ความเห็ น ดั ง กล# า วและต องปb ด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไม#น อย
กว#าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื ่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ ่ น (Monitoring and
evaluation tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ4หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เช#น แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส#วนประมาณค#า และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก# แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ4 (Interview)
และแบบสังเกตการณ4 (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจของ
องค4กรปกครองส#วนทองถิ่นรวมถึงผู มีส#วนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑ4มาตรฐาน แบบต#าง ๆ ที่ได
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะห4
ขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงต#อไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององค4 กรปกครองส# ว น
ทองถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบ
ระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นอย#างนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม
ของไตรมาสที่ผ#านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ ่ ง ได จากการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต#อผูบริหารทองถิ่นภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอสภาทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคล0อง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร4
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศน4ของ
องค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดย
นำเครื่องมือที่มีอยู#จริงในองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก0าวหน0า (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการ
ต#าง ๆ จะวัดจากรายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ปB วัดไดจากช#องปBงบประมาณและที่ผ#านมา โครงการ
ที่ต#อเนื่องจากปBงบประมาณที่ผ#านมา
1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ความสัมพันธ4กันระหว#างผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่น ของ
องค4กรปกครองส#วนทองถิ่นซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปน
ตน
1.6 ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เปนผลที่ ไดจากประสิ ทธิ ภาพทำให
เกิดผลลัพธ4และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
วัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
กำหนดแนวทางการวิเคราะห4สภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปน
ที่จะตองวิเคราะห4สภาพแวดลอมขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นทั้งในระดับหมู#บานและระดับตำบล
และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัด.ดวย เพราะว#ามีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ในเชิงการพัฒนาทองถิ่น
แบบองค4รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค4กรปกครอง
ส#วนทองถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองค4ประกอบใหญ# ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขาร#วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต#าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปLาหมายเพื่อมุ#งตอบปJญหาการติดตามและประเมินผลไดอย#างตรง
ประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสำรวจ (Survey) เปนการรวบรวมขอมู ล จากบั น ทึ กหรื อ
ทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู มีส#วนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององค4กรปกครองส#วน
ทองถิ่นเปนขอมูลที่มีอยู#ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช0ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค4กรปกครอง
ส#วนทองถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำ
การทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต#าง ๆ การประเมินการ
ปฏิ บั ติ งาน และแนวทางการวั ด จะใชเครื ่ องมื อใดในการทดสอบและการวั ด นั ้ น เปนไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เช#น การทดสอบและการวัดโครงการก#อสรางถนนลาดยางชนิด
แอลฟJลท4ติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัดอย#างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปB (จะใชการทดสอบและการวัดอย#างไร) โครงการพัฒนาแหล#งเรียนรูและภูมิปJญญาทองถิ่น (จะ
ใชการทดสอบและการวัดอย#างไร) เปนตน
3.2 การสัมภาษณ' (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณ4เดี่ยว หรือกลุ#มก็ได
การสัมภาษณ4เปนการยืนยันว#า ผูมีส#วนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบ
ในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ4ถูกแบ#งออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ4แบบเปนทางการหรือ
กึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณ4แบบมีโ ครงสราง (structure
interviews) ดำเนินการสัมภาษณ4 และการสัมภาษณ4แบบไม#เปนทางการ (informal interview) ซึ่ง
คลาย ๆ กับการพูดสนทนาอย#างไม#มีพิธีรีตองไม#เคร#งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นใชการสังเกตเพื่อเฝLาดูว#ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น
ขององค4 ก รปกครองส# ว นทองถิ ่ น มี ก ารบั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และกำหนดการ
ดำเนิ น การสั งเกต (1) การสั งเกตแบบมี ส # ว นร# ว ม (Participant observation) เปนวิ ธี การสั งเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตร#วมกับประชาชาชนในหมู#บานหรือตัวบุคคล ชุมชน
มีกิจกรรมร#วมกัน (2) การสังเกตแบบไม#มีส#วนร#วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
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โดยตรง (Direct observation) เป นการสั ง เกต บั น ทึ ก ลั ก ษณะทางกายภาพ โครงสร าง และ
ความสัมพันธ4ของผูมีส#วนไดเสียในองค4กรปกครองส#วนทองถิ่น
3.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความ
คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองค4กรปกครอง
ส#วนทองถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นจะมีการบันทึก
การสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4และ
โครงการมีความจำเปนอย#างยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร4การพัฒนา
ปJญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปJญหา แนวทางการแกไขปJญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเปLาประสงค4 ค#าเปLาหมาย กลยุทธ4 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน4ของ
องค4กรปกครองส#วนทองถิ่น

5. ประโยชน'ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน4ที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปJญหาต#าง ๆ
ระหว#างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBในอนาคต
ประโยชน4ต#าง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณ4ต#าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพร#องต#าง ๆ ตลอดจนปJจจัยที่ทำใหแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปBและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปJญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรง
เปLาหมายอย#างทันท#วงที ทั้งในปJจจุบันและอนาคต
3. ช# ว ยใหการใชทรั พ ยากรต# า ง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ มค# า ไม# เ สี ย ประโยชน4
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห4ขอมูลต#าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ
สภาพปJญหาต#าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ
หรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีส#วนไดเสีย หน#วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค4กรต#าง ๆ
5. กระตุ นใหผู ปฏิบัติงานและผู เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต#อหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปJจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู บริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ^ายต#าง ๆ ขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอย#างถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กำหนดมาตรการต#าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไขและปLองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทำใหภารกิจต#าง ๆ ของบุคลากรในองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นแต#ละคน แต#ละ
สำนัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองค4รวมของหน#วยงาน ทำให
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เปLาหมายขององค4กรปกครองส#วนทองถิ่นเกิดความสำเร็จตามเปLาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงค4ของ
โครงการ กิจกรรม งานต#าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองค4 การ
บริหารส#วนตำบลทะเมนชัย
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ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผลแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นานั้ น จะตองติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานตามแผนวา มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตร*ประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร*และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร*การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร*การ
พัฒ นาจังหวัด ยุทธศาสตร*การพัฒ นาองค*กรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) วิสัยทัศน*
พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งป7ญหา ความ
ตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร*ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์
๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย มี
รายละเอียด ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตร*ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร*ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร*ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร*ที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร*ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
(2) ตัวชี้วัด
1. ประชาชนในเขตองค*การบริหารสวนตำบลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใช
บริการ
2. ประชาชนในเขตองค*การบริหารสวนตำบลมีแหลงน้ำในการอุปโภค บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น
3.
4.
5.
6.

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หมูบานมีรายไดเพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
หมูบานในเขตองค*การบริหารสวนตำบลนาอยูอยางสงบสุข
การบริการจัดการขององค*การบริหารสวนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพสูง

ห น า | 10

(3) จุดมุ!งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ำ และดานอื่นๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปCนอยูที่ดีขึ้น
4. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
(3) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การกอสรางและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานเทา
และระบบระบายน้ำใหเปCนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ ๒ ดานการขยายเขตจำหนายไฟฟFาแรงต่ำและขยาย
ไฟฟFาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ำ
แนวทางที่ 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางที่ 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย*
แนวทางที่ 2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ
แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 อนุรักษ*ฟHIนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ทองถิ่นและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมาหากษัตริย*
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ และบูรณาการ การศึกษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงค*การ
กำจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค*กรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
(4) วิสัยทัศน
“ชุมชนน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นวิถีพอเพียง ”

๑.๒ โครงการแผนพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
1.2.1 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะป< พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร* แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
โครงการตามแผนพัฒนา
ดำเนินการจริง
จำนวน
จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
โครงการ
โครงการ
18
8,002,280.52
18
5,724,555.46

ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานเศรษฐกิจ

2

70,000.00

2

40,000.00

3. ดานคุณภาพชีวิต
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

63

17,824,492.00

56

13,870,107.32

3

65,000.00

2

32,760.00

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8

535,000.00

3

4,407.00

94

26,496,772.52

81

19,671,829.78

รวม
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๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เป็นโครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ ม่ได้ดำเนินการจริง
1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจ!ายงบประมาณ ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
1) ป<งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานเศรษฐกิจ

3. ดานคุณภาพชีวิต

แผนงาน
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห*
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

จำนวน
โครงการ
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0

จำนวนเงิน
0
0
0
0
0
0
2,956,000
30,000
0
65,000
ไมใชงบประมาณ
0

เหตุผลที่ไม!ไดดำเนินการจริง

- งบประมาณมีไมเพียงพอสำหรับ
ดำเนินการ
- บางโครงการไมใชอำนาจหนาที่
- หนวยงานอื่นๆขอบรรจุโครงการ
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1) ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (ต!อ)
ยุทธศาสตร
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงาน
1.
2.
1.
2.
3.

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

จำนวน
โครงการ
1
0
2
0
3
12

จำนวนเงิน

เหตุผลที่ไม!ไดดำเนินการจริง

20,000
0
60,000
0
5,000
3,136,000
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1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจ!ายงบประมาณ ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
เปDนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไดดำเนินการจริง
1) ป<งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานเศรษฐกิจ

3. ดานคุณภาพชีวิต

แผนงาน
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห*
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

จำนวน
โครงการ
2
16
0
1
1
3
9
34
2
3
3
3

จำนวนเงิน
263,480.52
5,460,974.94
0
30,000.00
10,000.00
95,227.00
3,611,450.00
328,560.00
50,000.00
55,000
195,380.00
9,544,400.00

เหตุผลที่ไม!ไดดำเนินการจริง

- งบประมาณมีไมเพียงพอสำหรับ
ดำเนินการ
- บางโครงการไมใชอำนาจหนาที่
- หนวยงานอื่นๆขอบรรจุโครงการ
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1) ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (ต!อ)
ยุทธศาสตร
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จำนวน
โครงการ
0
2
1
0
2

แผนงาน
1.
2.
1.
2.
3.

แผนงานสาธารณะสุข
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม

81

จำนวนเงิน

เหตุผลที่ไม!ไดดำเนินการจริง

0
32,760
0
0
4,407
19,671,829.78
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3) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นทีไ่ ม!ไดดำเนินการและไดดำเนินการจริง ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
โครงการที่ไม!ไดดำเนินการ
2563
2564

2562
ยุทธศาสตร

1. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน
2. ดาน
เศรษฐกิจ
3. ดานคุณภาพ
ชีวิต
4. ดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. ดานบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี
รวม

จำนวน
โครงก
าร

จำนว
น
โครง
การ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

จำนว
น
โครง
การ

จำนวนเงิน

2565
จำนวน
โครงกา
ร

โครงการที่ไดดำเนินการจริง
2563

2562

จำนวนเงิน

จำนว
น
โครง
การ

จำนวนเงิน

จำนว
น
โครงก
าร

2564

จำนวนเงิน

2565

จำน
วน
โครง
การ

จำน
วน
เงิน

จำน
วน
โครง
การ

จำน
วน
เงิน

0

0

26

8,378,900

33

14,932,324

45

20,850,324

18

5,724,555.46

12

4,281,915.79

0

0

0

0

0

0

3

100,000

3

100,000

3

100,000

2

40,000

1

30,000.00

0

0

0

0

7

3,050,000

45

19,376100

51

20,668,900

49

18,544,100

56

13,870,107.32

34

12,117,953

0

0

0

0

1

20,000

2

25,000

2

25,000

2

25,000

2

32,760

1

17,307.00

0

0

0

0

5

515,000

10

5,735000

9

265,000

8

275}000

3

4,407

4

4,371,650

0

0

0

0

13

3,585,000

86

33,615,000

98

36,401,224

105

39,795,024

81

19,671,829.78

52

20,818,825.79

0

0

0

0
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๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค*กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ และขอ 30
ประกอบกับ หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ* ๒๕๕๘ เรื่ อ ง แนวทางและหลั ก เกณฑ* ก ารจั ด ทำและประสาน
แผนพั ฒ นาสามป^ ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่ น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาสามป^ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
0810.3 / ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซั กซอมแนวทางการจัดทำและประสาน
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป^ (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค* ก รปกครองสวนทองถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค* กรปกครองสวนทองถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๐357 ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕
61 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค*กรปกครอง
สวนทองถิ่ น และหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค* กรปกครองสวนทองถิ่น และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวัน ที่ 6
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององค*กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร*เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค*การบริหารสวน
ตำบลทะเมนชัย เปCนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย จึงไดดำเนินการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสำหรับ แผนพั ฒ นาทองถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำป^
งบประมาณ 2563 เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร*และโครงการ
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๒.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2.1.1 วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๓
1) ป<งบประมาณ 256๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานที่ไม!ไดดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร

แผนงาน

หน!วยงานที่รับผิดชอบ

ไม!ไดดำเนินการจริง
จำนวนโครงการ
จำนวนเงิน (บาท)
1
200,000
12
3,396,000
0
0

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
การเกษตร

2. ดานเศรษฐกิจ

สรางความเขมแข็งของชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ

1
1

50,000
20,000

3. ดานคุณภาพชีวิต

รักษาความสงบภายใน
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห*
สรางความเขมแข็งและชุมชน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง

สำนักปลัด
กองการศึกษา
สำนักปลัด
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม

0
1
2
1
9
1
0

0
2,956,000
20,000
10,000
680,000.00
ไมใชงบประมาณ
0

กองชาง
กองชาง
กองชาง
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1) ป<งบประมาร 256๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (ต!อ)
ยุทธศาสตร

แผนงาน

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุข
การเกษตร

5. ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
สรางความเขมแข็งของชุมชน

หน!วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองการศึกษาฯ
สำนักปลัด
รวม

ไม!ไดดำเนินการจริง
จำนวนโครงการ
จำนวนเงิน (บาท)
0
0
2
30,000
3
0
3

65,000

37

7,432,000.00

5,000
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2) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานที่ไดดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร

กองชาง
กองชาง
กองชาง

1
10
1

ดำเนินการจริง
จำนวนเงิน (บาท)
159,915.79
3,681,000.00
441,000

สรางความเขมแข็งของชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ

1
0

30,000
0

รักษาความสงบภายใน
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห*
สรางความเขมแข็งและชุมชน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง

สำนักปลัด
กองการศึกษา
สำนักปลัด
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม

3
9
9
1
5
4
3

112,332
2,679,802
370,324
40,000
79,205.00
133,290.00
8,703,000

แผนงาน

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
การเกษตร

2. ดานเศรษฐกิจ
3. ดานคุณภาพชีวิต

หน!วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนโครงการ
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (ต!อ)
ยุทธศาสตร

แผนงาน

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุข
การเกษตร

5. ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
สรางความเขมแข็งของชุมชน

หน!วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองการศึกษาฯ
สำนักปลัด
รวม

ดำเนินการจริง
จำนวนโครงการ
จำนวนเงิน (บาท)
1
17,307
0
0
2
0
2

4,370,000.00
0
1,650

52

20,818,825.79
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1 อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ
2
3
4
5

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนงบประมาณใหกับการไฟฟFาสวนภูมิภาคอำเภอ
ลำปลายมาศ
โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. พรอมบอพัก จากที่ วางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตรพรอมบอพัก
สวนนายวิชัย แสนรัมย* ถึงที่นานายไพบูลย* รัตนชี
รางระบายน้ำแบบเปdดพรอมฝาเหล็กปdด ยาว 130.9
วพงษ* หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน
ม.กวาง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
โครงการกอสรางฝาปdดรางระบายน้ำ (ฝาตะแกรง
เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอมทาสี ขนาดกวาง
เหล็ก) จากบานนายสุระ บัวเรือง ถึงบานนางสาว
0.40 เมตรยาว 244.8 เมตร
จันทพร แกวกลา หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete
บริเวณบาน นางเซียม รัตนชีวพงษ*ถึง บริเวณบาน นาย
จากบริเวณบาน นางเซียม รัตนชีวพงษ* ถึง บานนาย ทองดำ แกวกลา กวาง 5 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่
ทองดำ แกวกลา หมูที่ 4 บานหนองมวง
ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete
จากบานนางวันทอง แทนคำถึงบานสมพร คุดชิตา
ทับถนนคอนกรีตเดิมจากบานนางวันทอง แทนคำถึง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 440เมตร หนา 0.04
บานนายสมพร คุดชิตา หมูที่ 6 บานบริหารชนบท เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,760 ตร.ม

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)
ความสำเร็จใน

236,080.52 การซอมแซม/ติดตั้ง
รอยละความสำเร็จ
299,000 ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
285,000 ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
492,000 ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
488,000 ของเปFาหมาย
โครงการ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ พรอมลงหินคลุก - กอสรางถนนดินยกระดับบดอัดกวาง 3.00 เมตร ยาว
เกรดปรับแตง จากบานนายบุญปลูก พยัคฆกุล ถึง 1,086 เมตรปริมาณดินไมนอยกวา 1,268 ลบ.ม.
เขตทางรถไฟ หมูที่ 9 บานหนองบัว
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 325.80 ลบ.ม. วางทอ
คอนกรีตขนาด 0.30 ม. 24 ทอน จำนวน 6 จุด
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน จากบานนายสุนันท* แซกรัมย* ถึงบาน นางสงกา แซม
นายสุนันท* แซกรัมย* ถึงบานนางสงกา แซมรัมย* หมู รัมย* กวาง 3 ม.ยาว 145 ม.ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ที่ 12 บานบุตาริด
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 435 ตร.ม.
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 124 ม.หนา 0.15 ม.
นางสุธาตุ ทะรินรัมย* ถึง บานนายบุญชวย แซกรัมย* ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 372 ตร.ม. วางทอ
หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
คอนกรีตขนาด 0.30 ม.
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 ม.
สวนนางบุญเรือง แซซึง ถึงที่สวนนายกง บุญตามทัน ยาว 370 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
นอยกวา 1,480 ตร.ม.
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาณ
สวนนายสวน รอบรู ถึงที่นานางบัวไข แสงรัมย* หมู คอนกรีตไมนอยกวา 650 ตร.ม.
ที่ 16 บานนอยพัฒนา

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
313,000
โครงการ
221,000
195,000
495,000
398,000

รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
โครงการ
รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
โครงการ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง
กองชาง
กองชาง
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
11 โครงการกอสรางถนน คสล.จากที่นา น.ส.มนัสนัน จากที่นา น.ส.มนัสนัน เคียนรัมย*ถึงถนนทางหลวง
เคียนรัมย* ถึงถนนทางหลวงชนบท บร 3047
ชนบท บร 3047ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 233 ม.
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 912 ตร.ม.
วางทอระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.30 ม. 5 ทอน
12 โครงการขุดลอกสระหนองไฮ หมู 8 บานหนองไทร - ขุดลอดสระหนองไฮ ขนาดกวาง58 เมตร ยาว 95
เมตร ลึก3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 14,586 ลบ.ม.
รวม (12)

495,000
441,000

ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละความสำเร็จ
ของเปFาหมาย
โครงการ
จำนวนแหลงน้ำ
ที่ไดรับการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

4,358,080.52
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แบบ ผ.02

2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุคน
พิการและผูดอยโอกาส

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุคนพิการ ผูดอยโอกาส
รวม (1)

30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จำนวนผูสูงอายุ
จำนวนคนพิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
1 โครงการปFองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป^ใหมและวันสงกรานต*
2 โครงการฝtกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค*การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
3 โครงการปFองกันและชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
และภัยพิบัติตางๆ
4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
5
6
7

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ตั้งจุดใหบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในเขต
อบต.ทะเมนชัย
จิตอาสาภัยพิบัติของอบต. จำนวน 50 คน

- ดำเนินการหรือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ
เด็ก เยาวชนและผูรวมงานในเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย
จำนวน 10 หมูบาน
อาหารเสริม (นม)
- เพื่อจายเปCนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนจำนวน 5 แหง
โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัด
เด็กนักเรียนศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
การศึกษาสำหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดการ หนองมวง
เรียนการสอนของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัด
เด็กนักเรียนศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง(คา
การศึกษาสำหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
หนังสือเรียน อุปกรณ*การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

- รอยละ70 ประชาชน
เดินทางปลอดภัย
รอยละจำนวนจิตอาสา
85,300
ภัยพิบัติ
19,632

รอยละ 80 ของผูประสบภัย

7,400 ไดรับการชวยเหลือเบื้องตน
จำนวนเด็กเยาวชน และ
17,245
ประชาชนที่เขารวมงาน
จำนวนนักเรียนที่ไดรับ
739,819.76
อาหารเสริม (นม)
รอยละ 50 ของเด็ก
164,900 ศูนย*ฯไดรับการพัฒนา
รอยละ 50 ของเด็ก
49,720 ศูนย*ฯไดรับการพัฒนา

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
8 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง
9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไทร
10
11
12
13
14

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปCนคาอาหารกลางวันสำหรับศูนย*พัฒนาเด็กวัด
อัมพวันฯ
- เพื่อจายเปCนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองบัว
- เพื่อจายเปCนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวง
- เพื่อจายเปCนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบริหารชนบท - เพื่อจายเปCนคาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการปFองกันและควบคุมโรคติดตอ
- จัดซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดยุง
- จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น
โครงการสัตว*ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ดำเนินการฉีดวัคซีนปFองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
บาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ ตัวละ30 บาท ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ
เจาฟFาจุฬาภรณวลัยลักษณ* อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละ 50 นักเรียนไดรับ

361,197 สารอาหารครบ5 หมู

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ

251,540 สารอาหารครบ5 หมู

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ

292,280 สารอาหารครบ5 หมู

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ

561,540 สารอาหารครบ5 หมู

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ

241,560 สารอาหารครบ5 หมู

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ
107,102 สารอาหารครบ5 หมู

30,562

รอยละ 50 นักเรียนไดรับ
สารอาหารครบ5 หมู

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
15 โครงการบริการแพทย*ฉุกเฉิน (Emergency
Medical Services - EMS)

16
17
18
19
20
21

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป}วยฉุกเฉิน ในพื้นที่
เขตอบต.ทะเมนชัยและพื้นที่ใกลเคียงไดรับการชวยเหลือ ณ
จุดเกิดเหตุ และสงตอไปรักษาที่ รพ.ใกลที่สุดโดยมีความ
รวดเร็ว ปลอดภัยถูกตองตามมาตรฐานอยางนอยรอยละ
50

โครงการใหความรูมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง
โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ*

จัดอบรมใหความรูเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานมใหกับประชาชนในพื้นที่
จัดอบรมใหความรูความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน
โครงการอบรมใหความรูการปFองกันและแกไข
ป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน
โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก โรค
เอดส*และโรคอุบัติใหม

จัดอบรมใหความรูความเขาใจใหกับประชาชน
ในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย รณรงค* อบรมให
ความรูเรื่องสารไอโอดีน
ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เยาวชน
ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย

จัดอบรมใหความรูความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

รอยละ50ของประชาชน
ไดรับการชวยเหลืออยาง
35,200 ทันทวงที

35,750
36,382
38,532
32,782
39,982
14,032

จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ
จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ
จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ
จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ
จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ
จำนวนผูเขารับการ
อบรมตามโครงการฯ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
22 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอำเภอ
ลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา
และการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ผูดอยโอกาสและผูยากไร
23 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
สตรีเพื่อปFองกันและยุติป7ญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
24 โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิดรูทันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากป7ญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ*
กอนวัยอันควร
25 โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษ*ภูมิ
ป7ญญาทองถิ่นและสืบสานมรดกจากรุนสูรุน
26 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย*ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใช
เปCน (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย*

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนใหกับกิจการกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ ใน
โครงการดังกลาว และชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ผูดอยโอกาส และผูยากไร

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

40,000

ตัวชี้วัด (KPI)
กิจกรรมดังกลาวบรรลุ
ตามวัตถุประสงค*

ผูบริหาร ผูนำชุมชนผูแทนสตรี ผูแทนเด็ก เยาวชน

จำนวนผูเขารับการ
15,000 อบรมตามโครงการฯ

คณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนในพื้นที่

จำนวนผูเขารับการ
15,000 อบรมตามโครงการฯ

ทำโรงเรือน สวนสมุนไพรและจัดหาพันธุ*สมุนไพร
เพื่อชวยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัย หรือภัยฉุกเฉิน
อื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใหไดรับการชวยเหลือแกไขไดอยาง
ทันทวงที

29,830

ความสำเร็จของโครงการ

มีสถานที่กลางเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนเมื่อ
10,000 เกิดภัยฉุกเฉิน ฯลฯ

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ห น า | 30

แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (บบ ผ.02) (ต!อ)
เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
งบประมาณที่
ลำดับ
โครงการพัฒนา
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
27 โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ*สินคา OTOP ของ เกษตรกร ผูปลูกพืชผลทางการเกษตรของตำบล กลุม
ระดับความสำเร็จของ
ชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล
ผลิตภัณฑ*สินคา OTOP ประชาชนในเขตลำปลายมาศ
9,375 กิจกรรม
และอำเภอขางเคียง
28 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธ
นักเรียน ภายในเขตรับผิดชอบ
จำนวนผูเขารับการ
59,150
บุตร)
ตำบลทะเมนชัย
อบรมตามโครงการฯ
29 โครงการแขงขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัย
- เด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬาและออกกำลัง
รอยละ 90ประชาชน
56,700
เกมส*"
กายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน*
รวมกิจกรรม
30 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี
ความสำเร็จและ
17,440
ในวันสำคัญตางๆ
บรรลุวัตถุประสงค*
- เชิญชวนประชาชนรวมทำบุญตักบาตร ฟ7งธรรม ปฏิบัติธรรมใน
รอยละ 50 ของประชาชน
31 โครงการแหเทียนพรรษา
วันสำคัญทางพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาและป7จจัยบำรุง
ไมใชงบประมาณ รวมกิจกรรมทางศาสนา
ศาสนาในเทศกาลเขาพรรษา

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

มากขึ้น

32

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

6,198,000 จำนวนผูมีสิทธิรับเบี้ย

33

เบี้ยยังชีพคนพิการ

- ผูพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย

2,472,000 จำนวนผูมีสิทธิรับเบี้ย

34

เบี้ยยังชีพผูป}วยเอดส*

- จายเบี้ยยังชีพใหกับผูป}วยเอดส* จำนวน 15 คน

33,000 จำนวนผูมีสิทธิรับเบี้ย

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

รวม (34) 12,117,953.00
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2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ
จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- หมูบาน 10 หมูบาน - โรงเรียน 5 แหง
- รพ.สต.บานหนองมวง อื่นๆ

ตัวชี้วัด (KPI)

ความสำเร็จของ
17,307 เปFาหมาย
รวม (1)

แบบ ผ.02
หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด

17,307
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แบบ ผ.02
2) ผลของการนำแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสู!การปฏิบัติที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่นเปDนหน!วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) (ต!อ)
ลำดับ

โครงการพัฒนา

เปKาหมายที่ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1 โครงการกอสรางที่ทำการองค*การบริหารสวน
กอสรางอาคารสำนักงานสถานที่ทำการ /อาคาร
ตำบลทะเมนชัย
อเนกประสงค*อื่นๆทีเ่ กี่ยวของตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด คาออกแบบ ฯลฯ
2 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน
สรางเครื่องมือเพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
- จัดประชุมประชาคมตามกำหนดสัดสวนหมูบาน/ตำบล
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
จำนวน 10 หมูบาน สัดสวนประชาคมหมูบาน
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น
4 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบดานคุณธรรม - ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย(บุคคลตนแบบฯ
และจริยธรรม
ภายนอกจำนวน 1 คน)
- พนักงานสวนทองถิ่นอบต.ทะเมนชัย(บุคคลตนแบบฯ
ภายในองค*กร จำนวน 1 คน)
รวม (4)

ตัวชี้วัด (KPI)

ประชาชนรอยละ 90
3,870,000 ไดรับความสะดวกใน
การมาใชบริการ
จำนวนประชาชน
500,000
ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผลการดำเนินบรรลุตาม
1,650 แผนรอยละ 70
1. บุคคลตนแบบภายนอก
1 คน
ไมใชงบประมาณ 2. บุคคลตนแบบภายใน
1 คน

หน!วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด
กองคลัง
สำนักปลัด

สำนักปลัด

4,371,650

รวมทั้งสิ้น (52) 20,894,990.52
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ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทศาสตรเพื่อความสอดคล"องแผนพัฒนา
ท"องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริห ารสวนตำบลทะเมนชัย ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เป0นดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตำบลทะเมนชัย
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยใน
เขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เป<าประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ

2
3

รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได"
20

ร"อยละของ
คะแนนเต็ม
20

15
65
10
10

15
65
10
10

15
65
10
10

10
5
5
5
5
5
5
5

10
5
5
5
5
5
5
5

10
5
5
5
5
5
5
5

100

100

100
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1.2 ข"อมูลสภาพทั่วไปและข"อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในแตละประเด็น
เป0นดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข" อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข" อ มู ล พื้ น ฐาน
ขององคกรปกครองส:วนท"องถิ่น
1.1 ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ดานกายภาพ เชน
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหลงน้ ำ ลักษณะ
ของไม/ปB า ไม ฯลฯ ดานการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ดานการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลื อ กตั้ ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมู ล
เกี่ ยวกับ จำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟ< า การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิ ชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท อ ง ถิ่ น (ด า น
การเกษตรและแหลงน้ำ)
1.6 ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วั ฒ น ธรรม เช น การนั บ ถื อ ศาสน า
ประเพณี แ ละงานประจำปJ ภู มิ ปK ญ ญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได"

20

20

ร"อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

3

3

15

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
เชน น้ำ ปBาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จั ด ทำแผนพั ฒ นาทองถิ่ น หรื อ การใช
ขอมูล จปฐ.
1.9 การป ระชุ ม ป ระช าคมทองถิ่ น
รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการดำเนิ น การ
ป ระ ชุ ม ป ระ ช าค ม ท อ งถิ่ น โด ย ใช
กระบ วน การรวมคิ ด รวมท ำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน
รวมแกปKญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่ อแกปK ญ หาสำหรับ การพัฒ นา
ทองถิ่ น ตามอำนาจหนาที่ ข ององคการ
บริหารสวนตำบลทะเมนชัย
รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"

ร"อยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
10

2

2

2

1

5

3

3

15

20

19

95

สรุป ความเห็ น และขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมู ลสภาพทั่ วไปและขอมู ลพื้ น ฐานของ
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
พบวาขอมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถวน ทั้งขอมูลดานกายภาพ ภูมิศาสตร
ตาง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและ
วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ห น า | 36

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตรขององคการบริ ห ารสวน
ตำบลทะเมนชัย นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20
ปJ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0
2.2 การวิ เคราะหการใชผั งเมื อ งรวมหรือ ผั ง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับ
ใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน
ก า รศึ ก ษ า ส า ธ า ร ณ สุ ข ค ว า ม ย า ก จ น
อาชญากรรม ปK ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปKญญาทองถิ่น
เป0นตน
2.4 การวิ เคราะหทางเศรษฐกิ จ ขอมู ล ดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ
กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ
สภาพทางเศรษฐกิ จ และความเป0 น อยู ทั่ ว ไป
เป0นตน
2.5 การวิ เคราะหสิ่ ง แวดลอม พื้ น ที่ สี เขี ย ว
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น การป ระดิ ษ ฐที่ มี ผ ลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิ เคราะหศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพั ฒนาในปK จจุบั นและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก SStrength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness (จุ ดออน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

ความเห็นของ
ร"อยละของ คณะกรรมการ
คะแนน
ติดตามและ
เต็ม
ประเมินผล
แผน
100
13.33

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได"

15
2

15
2

1

1

6.67

2

2

13.33

2

2

13.33

2

2

13.33

2

2

13.33
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2.7 สรุปประเด็นปKญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปKญหา คนหา
สาเหตุ ข องปK ญ หาหรื อ สมมติ ฐ านของปK ญ หา
แนวทางการแกไขปKญหาหรือวิธีการแกไขปKญหา
การกำหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปKญหา
2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได รั บ และการเบิ กจายงบ ป ระม าณ ใน
ปJงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิ ก จายงบประมาณ การประเมิ น ผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่น
ในเชิงคุณภาพ
2 .9 ผ ล ที่ ได รั บ จ า ก ก า ร ด ำ เนิ น งา น ใน
ปJงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เชน ผลที่
ไดรับ/ผลที่ สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปK ญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการ
แกไข ปJงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
รวม

ความเห็นของ
ร"อยละของ คณะกรรมการ
คะแนน
ติดตามและ
เต็ม
ประเมินผล
แผน
13.33

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได"

2

2

1

1

6.67

1

1

6.67

15

15

100

ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ไดมีการ
นำเสนอขอมูลตางๆที่เกี่ยวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนำไปเป0นขอมูลในการวิเคราะหเพี่อวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น
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1.4 ยุทธศาสตร
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

3

ยุทธศาสตร
3.1 ยุ ท ธศาสตรขององคการบริ ห ารสวน
ตำบลทะเมนชั ย สอดคลองกั บ สภาพสั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดลอมของทองถิ่ น ประเด็ น
ปK ญ หาการพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นา
ที่ ส อดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตรขององคการ
บริ ห ารสวนตำบลทะเมนชั ย และเชื่ อ มโยง
หลั ก ประชารั ฐแผนยุ ท ธศาสตรชาติ 20 ปJ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุ ท ธศาสตรขององคการบริ ห ารสวน
ตำบลทะเมนชัยในเขตจังหวัดสอดคลองและ
เชื่ อ ม โย งกั บ ส ภ า พ สั งค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ
สิ่ ง แวดลอมของทองถิ่ น และยุ ท ธศาสตร
จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปJ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผนดิ น
นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ปJ และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิ สั ย ทั ศ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถานภาพที่
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยตองการ
จะเป0 น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอยางชั ด เจน
สอดคลองกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที่ เป0 น
ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวนตำบล
ทะเมนชั ย และสั ม พั น ธกั บ โครงการพั ฒ นา
ทองถิ่น

ร"อยละของ
คะแนน คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได"
เต็ม
65
10

65
10

100
15.4

10

10

15.4

10

10

15.4

5

5

7.7

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ตองทำตามอำนาจหนาที่ข ององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชั ย ที่ จ ะนำไปสู การบรรลุ
วิสัยทั ศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เป<าประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
เป<าประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น
มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ความมุ งมั่น อัน แนวแนในการวางแผนพั ฒ นา
ทองถิ่ น เพื่ อ ใหบรรลุ วิ สั ย ทั ศ นขององคการ
บริ ห ารสวน ตำบ ลทะเมนชั ย ซึ่ ง เกิ ด จาก
ศัก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริง ที่ จ ะนำไปสู ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป<าประสงค ตัวชี้วัด คา
เป<าหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุ ท ธศาสตรขององคการบริ ห ารสวนตำบล
ทะเมนชั ย ที่ มี ค วามชั ด เจน นำไปสู การจัด ทำ
โครงการพัฒ นาทองถิ่นในแผนพัฒ นาทองถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองครวมที่ น ำไปสู การพั ฒ นา
ทองถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /โครงการจากแผน
ยุท ธศาสตรชาติ 20 ปJ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand4.0
แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ มจั ง หวั ด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลในเขตจั งหวั ด และ
ยุ ท ธศาสตรขององคการบริ ห ารสวนตำบล
ทะเมนชัย

5

5

ร"อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
7.7

5

5

7.7

5

5

7.7

5

5

7.7

5

5

7.7

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิ ต /โครงการ เป0 น ผลผลิ ต ที่ เป0 น ชุ ด หรื อ
เป0 น โครงการที่ เป0 น ชุ ด กลุ มหรื อ อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป0นตน เพื่อนำไปสู
การจั ด ทำโครงการเพื่ อ พั ฒ นาทองถิ่ น ใน
แผนพัฒนาทองถิ่นอยางถูกตองและครบถวน
รวม

5

5

ร"อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
7.7

65

65

100

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย มีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล"องแผนพัฒนา
ท"องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริ ห ารสวนตำบลทะเมนชั ย ครั้ งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เป0นดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณการพัฒนา
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท"องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท"องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด"วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปJ
5.5 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปKญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเป<าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค

3
4
5

รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน
ที่ได"
10
10

ร"อยละของ
คะแนนเต็ม
10
10

10

10

10

10
60
5
5
5

10
60
5
5
5

10
60
5
5
5

5
5

4
5

4
5

5
5
5

4
5
5

4
5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

98

98
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในแตละประเด็นเป0นดังนี้
ร"อยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คะแนน
ประเด็นพิจารณา
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
ลำดับ
เต็ม
ที่ได"
เต็ม
และประเมินผลแผน
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
9
90
มีการวิเคราะห SWOT
เป0นการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตร
ครอบคลุม
ขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย (ใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปK จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
รวม

10

9

90

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท"องถิ่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท"องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณ เชน การวั ด
จำนวนโครงการ กิ จกรรม งานตาง ๆ ก็ คื อ
ผลผลิ ตนั่ น เองวาเป0 น ไปตามที่ ตั้ งเป< าหมาย
เอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได
กำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ ไ มสามารถ
ดำเนิ น การไดมี จ ำนวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency) ของการพั ฒ นาทองถิ่ น ตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว
2.2 วิ เ คราะหผลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที่ ด ำเนิ น การใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative)

10

9

ร"อยละของ
คะแนน
เต็ม
90

5

5

50

5

4

40

รวม

10

90

90

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ห น า | 43

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท"องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นาท" อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณ ภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัด
วาภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานตาง ๆ ที่
ดำเนิ น การในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงตอความตองการ
ของประชาชนหรือไมและเป0นไปตามอำนาจหนาที่
หรือ ไม ประชาชนพึ งพอใจหรื อ ไม สิ่ งของ วั ส ดุ
ครุ ภั ณ ฑ การดำเนิ น การตาง ๆ มี ส ภาพหรื อ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วั ต ถุ ป ระ ส งค ห รื อ ไม ซึ่ งเป0 น ไป ต า ม ห ลั ก
ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการป ฏิ บั ติ
ราชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงคและเป< า หมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดำเนิ น การ รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ สวน
ราชการหรือหนวยงาน
3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
รวม

ร"อยละของ
คะแนน คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได"
เต็ม
10

9

90

5

5

50

5

4

40

10

9

90
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2.5
ลำดับ

แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นพิจารณา

4

แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง
ๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลทะเมนชัยในมิติตาง ๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ(Integration) กับองคการ
บริหารสวนตำบลทะเมนชัยที่มพี ื้นที่ติดตอกัน
4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ
ที่ สอดคลองกั บการแกไขปK ญ หาความยากจน
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ ำ) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)

คะแนน คะแนน ร"อยละของ
เต็ม
ที่ได"
คะแนน
เต็ม

รวม

10
5

10
5

100
50

5

4

40

10

9

90
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

5

โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป0 น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคสนองตอแผน
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาขององคการบริ ห ารสวน
ตำบลทะเมนชัยและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล
ทะเมนชัยที่ กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ งไปเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเป0นมา
ของโครงการ สอดคลองกั บหลั กการและเหตุ ผ ล
วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเป0นไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป< า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
ชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตองสภาพที่
อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเป0นทิศทางที่ตองไปให
ถึ ง เป< า หมายตองชั ด เจน สามารถระบุ จ ำนวน
เทาไร กลุมเป< าหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
กลุมเป<าหมาย พื้น ที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่
ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือกลุมเป<าหมายของโครงการ หากกลุมเป<าหมาย
มี ห ล า ย ก ลุ ม ให บ อ ก ชั ด ล ง ไป ว า ใค ร คื อ
กลุมเป<าหมายหลัก ใครคือกลุมเป<าหมายรอง
5 .4 โค รงก า รมี ค ว าม ส อ ด ค ล อ งกั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปJ โครงการสอดคลองกับ (1)
ความมั่ น คง (2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป0นมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได"

60
5

60
5

ร"อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100
8.33

5

5

8.33

5

5

8.33

5

4
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ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
5.5 เป< า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โครงการมีความสอดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12 โดย (1) ยึ ด หลั ก
ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (2) ยึ ด คนเป0 น
ศู น ยกลางการพั ฒ นา (3) ยึ ด วิ สั ย ทั ศ นภายใต
ยุ ท ธศาสตรชาติ 20 ปJ (4) ยึ ด เป< า หมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึ ด หลั ก การนำไปสู การ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปJที่ตอยอด
ไปสู ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เป0 น เป< า หมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพั ฒ นา (1) การยกระดั บศั กยภาพการ
แขงขั น และการหลุ ด พนกั บ ดั ก รายไดปานกลางสู
รายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป0นเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเป0น
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่
มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสิน คา โภคภัณ ฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิด สรางสรรค และนวัต กรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริก ารมากขึ้ น รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ ม ดวย
วิ ท ย า ก า ร ค ว า ม คิ ด ส ร า งส ร ร ค น วั ต ก ร ร ม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เชน ดาน
เกษตร เทคโนโลยี ชี วภาพ สาธารณสุ ข วัฒ นธรรม
ฯลฯ
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5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
โครงการพั ฒ นาทองถิ่ น มี ค วามสอดคลองกั บ หวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เป0 น โครงการเชื่ อ มตอหรื อ เดิ น ทางไปดวยกั น กั บ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เป0นปKจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปK ญ หาความยากจนหรื อ การ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐเป0นโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพี ย งที่ ป ระชาชนดำเนิ น การเองหรื อ รวม
ดำเนินการ เป0นโครงการตอยอดและขยายได เป0นโครงการ
ที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะใหทองถิ่ นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป0 นทองถิ่ นที่
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคลองกั บ เป< า หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติ ธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิ ง ประจั ก ษ
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละ
หาของการนำไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ

ความเห็นของ
ร"อยละของ คณะกรรมการ
คะแนน คะแนน
คะแนน
ติดตามและ
เต็ม
ที่ได"
เต็ม
ประเมินผล
แผน
5
5
8.33

5

5

8.33

5

5

8.33

5

5

8.33

ห น า | 48

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
5.1 1 มี ก ารกำห น ดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับมี ก ารกำหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได
(measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิ ดจากผล
ของวั ต ถุ ป ระสงคที่ เกิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไดรั บ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่ ค าดวาจะไดรั บ สอดคลองกั บ
วัตถุประสงค
ผลที่ ไ ดรั บ เป0 น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ไดจริ ง จากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงคที่ ตั้ งไว การไดผลหรือผลที่
เกิ ด ขึ้ น จะตองเทากั บ วั ต ถุ ป ระสงคหรื อ
ม า ก ก ว า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเป0นไป
ได แ ล ะ มี ค ว า ม เฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง ใน ก า ร
ด ำเนิ น งาน ต าม โค รงก าร (2 ) วั ด แล ะ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุ
สิ่ ง ที่ ต องการดำเนิ น งานอยางชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได
(4) เป0นเหตุเป0นผล สอดคลองกับความเป0น
จริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวม

คะแนน คะแนน ร"อยละของ
เต็ม
ที่ได" คะแนนเต็ม
5

5

8.33

5

5

8.33

60

57

95.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือแบบสำรวจความพึ งพอใจ ในการวัดผลเชิ งคุณ ภาพโดยภาพรวม
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ
มีดังนี้
แบบที่ ๓/2 แบบประเมิ น ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต อผลการดำเนิ น งาน
(โครงการ/กิ จกรรม) ขององคการบริห ารสวนตำบลทะเมนชั ย ในการพั ฒ นาและสงเสริมการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร
ประชากรที่ใช"ในการศึกษา
สำหรั บ ใชเป0 น เกณฑในการพั ฒ นาทองถิ่ น ในโอกาสตอไป ซึ่ งไดทำการสรุ ป และ
ประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJ
งบประมาณ 2563 ตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไวเป0นการเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการฯ
ไดดำเนินการสงแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจตอการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลทะเมนชัย ไปยังกลุมเป<าหมายซึ้งไดแกผูนำหมูบาน และประชาชนทั่วไปทั้ง 10 หมูบานใน
องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย โดยกำหนดเกณฑการสงแบบสำรวจและประเมินผลฯ ตามมติ
คณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ หรือสภาพของหมูบาน ซึ่งไดดำเนินการ
จัดสงแบบสำรวจและประเมินผลฯ ไปจำนวนทั้ง 136 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
ดำเนินการประเมิน (โดยวิธีทำการสุมประเมินประชากร)
ลำดับที่

หมู:ที่

ชื่อหมู:บ"าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
6
8
9
10
11
12
15
16
17

บานหนองมวง
บานบริหารชนบท
บานหนองไทร
บานหนองบัว
บานหนองมวงนอย
บานหนองน้ำขุน
บานบุตาริด
บานหนองมวงใต
บานนอยพัฒนา
บานใหมอัมพวัน
รวม

จำนวนครัวเรือน
187
130
216
139
110
184
105
134
131
63
1,399

จำนวนประชากร
เปFาหมาย
ที่ทำแบบประเมิน (คน)
18
13
21
13
11
18
10
13
13
6
136 คน
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การวิเคราะหและการนำเสนอการประเมิ น ความพึ งพอใจตอการดำเนิ น งาน ประจำปJ
2563 ขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ไดทำการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จำนวนทั้งสิ้น 136 ชุด จากกลุมประชากร จำนวนทั้งสิ้น 1,399
ครัวเรือน และไดรับ แบบสอบถามกลับ คืน มา 133 ชุ ด คิ ดเป0น รอยละ 97.79 โดยแบงการ
นำเสนอเป0น 2 สวน ดังนี้
ส:วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ส:วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลทะเมนชัย ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามแบบประเมิน ที่ 3/2 และ 3/3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจต:อผลการดำเนินงานขององคการบริหารส:วน
ตำบลทะเมนชัยในภาพรวม
เก็บขอมูลจากประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย จำนวน 133 ชุด สรุปได ดังนี้
ส:วนที่ 1 ข"อมูลทั่วไป
ข"อมูลทั่วไปของกลุ:มตัวอย:าง

1 เพศ
- ชาย
- หญิง
2 อายุ
- ต่ำกวา 20 ปJ
- 20 – 30 ปJ
- 31 – 40 ปJ
- 41 – 50 ปJ
- 51 – 60 ปJ
- มากกวา 60 ปJ
3 การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- อื่นๆ
4 อาชีพหลัก
- รับราชการ
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
- คาขาย ธุรกิจสวนตัว
- รับจาง
- นักเรียนนักศึกษา
- เกษตรกร
- อื่นๆ (ระบุ).............................

(ถ"ามีหลายตำบลระบุตำบลด"วย)

จำนวนกลุ:ม
ตัวอย:าง (คน)

ร"อยละ

ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.

60
73

45.11
54.89

ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.

12
21
25
30
45

9.02
15.79
18.80
22.56
33.83

ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.

56
31
26
20
-

42.11
23.31
19.54
15.04
-

ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.
ประชากรภายในเขต อบต.

2
21
32
24
7
47
-

1.50
15.79
24.06
18.05
5.26
35.34
-

หมู:บ"าน/ชุมชน
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จากตารางพบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการดำเนินงาน ประจำปJ
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
สวนใหญเป0นเพศหญิง คิดเป0นรอยละ 54.89 และเป0นเพศชาย คิดเป0นรอยละ 45.11 ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 60 ปJขึ้นไป คิดเป0นรอยละ 33.83 ระดับการศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด
คิดเป0น รอยละ 42.11 และสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร คิดเป0นรอยละ 35.34
ส:วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต:อผลการดำเนินงานขององคการบริหารส:วนตำบลทะเมนชัย
ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร

แบบสอบถามสำหรับประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ในการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจตอผลการดำเนิ น งานขององคการบริ ห ารสวนตำบลทะเมนชั ย ประจำปJ
งบประมาณ 2563 โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 133 ชุด ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจต:อผลการดำเนินงาน
ประเด็น
1) มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
5) มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8) การแกไขปKญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

ความพึงพอใจของประชาชน
พอใจมาก พอใจ ไม:พอใจ
91
40
2
89
39
4
83

40

10

90
90
87

41
37
43

2
6
2

79

47

7

75
90
64.77

47
40
31.30

11
3
3.93

จากตารางพบวากลุ มตัว อยางมี ระดั บ ความพึ งพอใจตอผลการดำเนิ น งานขององคการ
บริหาร สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJงบประมาณ 2563 ในภาพรวมอยูในความพึงพอใจมากคิดเป0น
รอย 64.77 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจมากใน
เรื่อง มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และรองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจ คิดเป0นรอยละ 31.30 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับความพึงพอใจในเรื่อง ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
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2.2 สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
เชน กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ การจัดวางผังเมือง ไฟฟ<า คมนาคม
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเป|ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

คะแนน
ความพึงพอใจ
9.04
8.97
8.32
8.38
8.34
9.08
8.29
9.11
8.69

จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน อยู
ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป0นภาพรวม 8.69 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระดับความพึงพอใจมาก คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป0น
รอยละ 9.11
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ
เชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ การสงเสริมการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเป|ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

คะแนน
ความพึงพอใจ
7.50
8.12
7.41
8.32
6.74
9.02
6.77
6.77
7.58

จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ อยูในระดับ
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ความพึงพอ ใจมาก คิดเป0นภาพรวม 7.58 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับความพึงพอใจมาก คือ การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป0นรอยละ 9.02
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตที่ดี
เชน การสงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา การศึกษาในระบบ
การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเป|ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

คะแนน
ความพึงพอใจ
9.26
9.02
8.50
8.97
7.56
9.02
8.94
8.67
8.74

จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณ ภาพชีวิต อยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป0นภาพรวม 8.74 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม คิด
เป0น รอยละ 9.26
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
เชน การฟ…†นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุง
ภูมิทัศน การกำจัดขยะมูลฝอย การใชพลังงานทดแทน ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเป|ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

คะแนน
ความพึงพอใจ
9.05
9.02
9.01
7.41
7.32
7.47
7.30
7.90
8.06
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จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJ 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
อยูในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป0นภาพรวม 8.06 เมื่อพิจารณาเป0นรายขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระดับความพึงพอใจมาก คือ มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
คิดเป0นรอยละ 9.05
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี
เชน การพัฒนาบุคลากรในองคกร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน การสงเสริม
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเป|ดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเป|ดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป0นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม (คิดเปHนร"อยละ)

คะแนน
ความพึงพอใจ
7.23
7.21
7.18
7.32
7.40
7.65
7.69
7.56
7.41

จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย ประจำปJงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมือง
ที่ ดี อยู ในระดั บ ความพึ งพอใจมาก คิ ด เป0 น ภาพรวม 7.41 เมื่ อ พิ จ ารณาเป0 น รายขอ พบวา กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปKญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น คิดเป0นรอยละ 7.41
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4. แผนงานที่ดำเนินการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ

โครงการ

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดำเนินการจริง
(1)
(2)

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
(3)

ดำเนินการจริง
(4)

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี
1

3

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง
โครงการกอสรางที่ทำการองคการบริหาร
สวนตำบลทะเมนชัย
โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมาย

4

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

5

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผูบริหารทองถิ่น

2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2511-2565) หนา 161
ขอ 4
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2511-2565) หนา 163
ขอ 7
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2511-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2562หนา 4 ขอ 2
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2511-2565) หนา 162
ขอ 5
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2511-2565) หนา 160
ขอ 1



10,000

0

26.98

73.02



5,300,000

3,870,000
(กันเงิน)

100.00

0.00



5,000

0

0.00

0.00



500,000

500,000

0.00

100.00



50,000

0

0.00

0.00

5,865,000

4,370,000

26.98

73.02

รวม ( 2 )
สูตร (5)
(3) − (4) =. . . 100
= (5)
(3)

สูตร (6)
(4) 100
= (6)
(3)
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3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ

1
2
3

โครงการ

โครงการป<องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปJใหมและวันสงกรานต
โครงการฝŠกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองคการบริหารสวนตำบลทะเมน
ชัย
โครงการป<องกันและชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 120 ขอ 2
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉ. 1 หนา 4
ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 120 ขอ 1

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



40,000

19,632

50.92

49.08



89,000

85,300

4.16

95.84



100,000

7,400

92.60

7.40

รวม ( 3 )

229,000

112,332

18.66

50.95
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3.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

2

อาหารเสริม (นม)

3

โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)
โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
อุดหนุนโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(จากกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น)

4
5

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา
(1)
(2)
(3)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 122 ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 123 ขอ 5
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 124 ขอ 6
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 124 ขอ 7
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 122 ขอ 2

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ดำเนินการจริง
(4)

ตามแผนพัฒนา
(5)

ดำเนินการจริง
(6)



40,000

17,245

56.89

43.11



1,105,700

739,819.76

33.09

66.91



164,900

164,900

0.00

100.00



67,800

49,720

26.67

73.33



2,956,000

0

0.00

0.00
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3.3 แผนงานการศึกษา (ต:อ)

ลำดับ

โครงการ

6
7

อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไทร

8

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองบัว

9

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวง

10

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบริหาร
ชนบท

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา
(1)
(2)
(3)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2511-2565)
หนา 125 ขอ 8
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 125 ขอ 9
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 125 ขอ 10
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 126 ขอ 11
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 126 ขอ 12

รวม ( 9 )

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ดำเนินการจริง
(4)

ตามแผนพัฒนา
(5)

ดำเนินการจริง
(6)

485,100

361,197

25.54

74.46

378,000

251,540

33.46

66.54

416,000

292,280

29.74

70.26

796,000

561,540

29.45

70.55

336,000

241,560

28.11

71.89

6,745,500

2,679,802

60.27

39.73
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3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการป<องกันและควบคุมโรคติดตอ

2

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (ขับเคลื่อน)
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)
โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน (Emergency
Medical Services - EMS)

3

4

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 127 ขอ 3



330,000

107,102

67.54

32.46

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 128 ขอ 4



50,000

30,562

38.88

61.12

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 128 ขอ 5



10,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 128 ขอ 6



36,000

35,200

2.22

97.78
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3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

5

โครงการใหความรูมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม
โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

6
7

โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ

8

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แกประชาชน
โครงการอบรมใหความรูการป<องกันและแกไข
ปKญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน
โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก
โรคเอดสและโรคอุบัติใหม

9
10

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 140 ขอ 39
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 141 ขอ 40
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 141 ขอ 41
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 141 ขอ 42

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



40,000

35,750

10.63

89.38



40,000

36,382

9.05

90.96



40,000

38,532

3.67

96.33



40,000

32,782

18.05

81.96

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 130 ขอ 7



40,000

39,982

0.05

99.96

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
แกไขครั้งที่ 3 /2563



20,000

14,032

29.84

70.16
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3.4 แผนงานสาธารณสุข (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
(3)

ดำเนินการจริง
(4)

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
11

โครงการซอมแซมครุภัณฑเครื่องพนหมอกควัน
คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆวัสดุ
ตางๆ

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 127 ขอ 2



10,000

0

0.00

0.00

20,000

17,307

13.47

86.54

676,000

387,631

42.66

57.34

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
12

โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 158 ขอ 1


รวม ( 10 )
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3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลำดับ

1
2

โครงการ

อุดหนุนโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด
อำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต
อวัยวะดวงตาและการชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยผูดอยโอกาสและผูยากไร

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 142 ขอ 2



10,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 142 ขอ 1



40,000

40,000

0.00

100.00

รวม ( 1 )

50,000

40,000

20.00

80.00
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3.6 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการฝŠกอบรมอาชีพระยะสั้น

2

โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 117 ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 117 ขอ 2

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



50,000

0

0.00

0.00



30,000

30,000

0.00

100.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
3
4
5

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อป<องกันและยุติปKญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิดรูทันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากปKญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษภูมิ
ปKญญาทองถิ่นและสืบสานมรดกจากรุนสูรุน

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 147 ขอ 12



30,000

15,000

50.00

50.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 149 ขอ 11



25,000

15,000

40.00

60.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 150 ขอ 19



50,000

29,830

40.34

59.66
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3.6 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
ลำดับ

โครงการ

6

โครงการเขาคายฝŠกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพแกนนำเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบล
ทะเมนชัย
โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาสใน
สังคม (ผูปBวยเอดส และครอบครัว)
โครงการป<องกันและแกไขปKญหายาเสพติด
อำเภอลำปลายมาศ
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรี
ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย
โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โรงเรียนผูสูงอายุ

7
8
9
10
11

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 144 ขอ 8
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 143 ขอ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 153 ขอ 24
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 145 ขอ 8
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 147 ขอ7
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 143 ขอ1

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



30,000

0

0.00

0.00



30,000

0

0.00

0.00



20,000

0

0.00

0.00



50,000

0

0.00

0.00



100,000

0

0.00

0.00



30,000

0

0.00

0.00
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3.6 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

12

14

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ใชเป0น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP
ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจำ
ตำบล
โครงการสานสัมพันธรักสามวัยในครอบครัว

15

โครงการซอมแซมบานผูพิการ

16

โครงการซอมแซมบานผูสูงอายุ

13

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตที่ดี

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 152 ขอ 22



25,000

10,000

60.00

40.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 153 ขอ 23



30,000

9,375

68.75

31.25



20,000

0

0.00

0.00



200,000

0

0.00

0.00



200,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 150 ขอ 17
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 151 ขอ 21
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 151 ขอ 20

ห น า | 67

3.6 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน (ต:อ)
ลำดับ

17
18
19
20
21

โครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการปกป<องสถาบันของชาติ
โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีชาวบานเพื่อรับ
ฟKงปKญหาและความตองการของประชาชน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบดาน
คุณธรรมและจริยธรรม
โครงการฝŠกอบรมเพื่อพัฒนาความรูของสมาชิก
สภา อบต.

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 165 ขอ 2
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 156 ขอ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 166 ขอ 4
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 162 ขอ 6
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 167 ขอ 6

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



20,000

1,650

91.75

8.25



5,000

0

0.00

0.00



ไมใชงบประมาณ

0

0.00

0.00



ไมใชงบประมาณ

ดำเนินการ

0

100



ไมใชงบประมาณ

0

0.00

0.00

110,855

88.27

11.73

รวม ( 8 )

945,000

ห น า | 68

3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ

1

โครงการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย
"โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 119 ขอ 1



20,000

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

0

0.00

0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตที่ดี
2
3
4

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธ
บุตร)
โครงการแขงขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัย
เกมส"
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลาย
มาศ

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 155 ขอ 4
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 156 ขอ 6
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 156 ขอ 7



100,000

59,150

40.85

59.15



200,000

56,700

71.65

28.35



17,440

17,440

0.00

0.00
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3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต:อ)

ลำดับ

โครงการ

5

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

6

โครงการแหเทียนพรรษา

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 154 ขอ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 153 ขอ 2

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



ไมใชงบประมาณ

0

0.00

0.00



ไมใชงบประมาณ

ดำเนินการ

0.00

100.00

317,440

133,290

58.01

41.99

รวม ( 4 )
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3.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ

โครงการ

1

อุดหนุนไฟฟ<าสวนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

2

โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลพรอมติดตั้งปK†มน้ำ
บาดาลซัมเมอรส หมูที่ 8 บานหนองไทร

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 61 ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
หนา 65 ขอ 9

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



200,000

159,915.79

20.04

79.96



200,000

0

0.00

0.00

รวม ( 1 )

400,000

159,915.79

60.02

39.98
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. พรอมบอพัก
จากที่สวนนายวิชัย แสนรัมย ถึงที่นานาย
ไพบูลย รัตนชีวพงษ หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน
โครงการกอสรางฝาป|ดรางระบายน้ำ (ฝา
ตะแกรงเหล็ก) จากบานนายสุระ บัวเรือง ถึง
บานนางสาวจันทพร แกวกลา หมูที่ 17 บาน
ใหมอัมพวัน
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic
concrete จากบริเวณบาน นางเซียม รัตนชี
วพงษ ถึง บานนายทองดำ แกวกลา หมูที่ 4
บานหนองมวง
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic
concrete ทับถนนคอนกรีตเดิมจากบานนาง
วันทอง แทนคำถึงบานนายสมพร คุดชิตา หมูที่
6 บานบริหารชนบท

2

3

4

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 2 ขอ 1

300,000

299,000

0.33

99.67

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 2 ขอ 2

286,000

285,000

0.35

99.65

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 3 ขอ 1

494,000

492,000

0.40

99.60

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 3 ขอ 2

491,000

488,000

0.61

99.39
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

5

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ พรอมลงหิน
คลุกเกรดปรับแตง จากบานนายบุญปลูก
พยัคฆกุล ถึงเขตทางรถไฟ หมูที่ 9 บานหนอง
บัว
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสุนันท แซกรัมย ถึงบานนางสงกา
แซมรัมย หมูที่ 12 บานบุตาริด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึง บานนายบุญชวย
แซกรัมย หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ที่สวนนางบุญเรือง แซซึง ถึงที่สวนนายกง บุญ
ตามทัน หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

6
7
8

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 4 ขอ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 4 ขอ 4
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 5 ขอ 6
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 106 ขอ 67

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)



316,000

313,000

0.95

99.05



223,000

221,000

0.90

99.10



197,000

195,000

1.02

98.98



744,400

495,000

33.50

66.50
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ที่สวนนายสวน รอบรู ถึงที่นานางบัวไข แสง
รัมย หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงที่นานายสำรวม
แสนรัมย หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางสมบัติ พนมผา ถึง สามแยกปBาออย
หมูที่ 8 บานหนองไทร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางอรุณีย อุดแกว ถึงบานนายดี แดนดี
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายทิวา ตรีประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง
ชารีคาน หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน

10
11
12
13

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 6 ขอ 7



400,000

398,000

0.50

99.50

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 98 ขอ 46



810,000

495,000

38.89

61.11

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 92 ขอ 32



251,500

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 89 ขอ 24



118,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 100 ขอ 53



190,000

0

0.00

0.00
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายสมพงษ ดีรัมย ถึงบานนายสมพงษ
โชครัมย หมูที่ 12 บานบุตาริด
โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงหิน
คลุกเกรดปรับแตงบริเวณคันสระหนองไซ หมูที่
16 บานนอยพัฒนา
โครงการกอสรางฝาป|ดรางระบายน้ำฝาเหล็ก
จากบานนางบุญตา เจริญกุล ถึงบานนายสวัสดี
บุรินรัมย หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีฝาตะแกรงเหล็ก) จากบานนางวัน
ทอง แทนคำ ถึง บานนายสงเมือง สงครามรอด
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท

15
16
17

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 101 ขอ 57



111,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 107 ขอ 70



40,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 110 ขอ 80



350,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 64 ขอ 7



432,500

0

0.00

0.00
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

18

โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีฝาตะแกรงเหล็กป|ด) พรอมขยาย
ไหลทางจากบานนางเจริญ พุมพวง ถึง บาน
นายสมศักดิ์ บุรินรัมย หมูที่ 15 บานหนองมวง
ใต
โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหนองเมา หมูที่ 15 บาน
หนองมวงใต
โครงการซอมสรางและยกระดับผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสะอาด โชย
รัมย ถึง บานนางชุมแพร อินทรศรี หมูที่ 4
บานหนองมวง

19
20

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 73 ขอ 28



300,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 105 ขอ 65



600,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 87 ขอ 20



200,000

0

0.00

0.00
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต:อ)
ลำดับ

โครงการ

21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายบัวผัน แกนทิพย ถึงที่นานายสาย แกน
ทิพย หมูที่ 9 บานหนองบัว
โครงการเปลี่ยนถังประปาทรงแชมเปญ และถัง
กรองบาดาล หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน

22

เปFาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)
(3)
(4)
ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 93 ขอ 41



523,000

0

0.00

0.00

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 70 ขอ 20



280,000

0

0.00

0.00

7,957,400

3,681,000

53.74

46.26

รวม ( 10 )
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3.9 แผนงานการเกษตร
ลำดับ

โครงการ

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
(3)

ดำเนินการจริง
(4)

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

ยุทธศาสตรด"านโครงสร"างพื้นฐาน
1

โครงการขุดลอกสระหนองไฮ หมู 8 บานหนอง
ไทร

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
แกไขครั้งที่ 2 /2562
หนา 7 ขอ 1



443,000

441,000

0.45

99.55

ยุทธศาสตรด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
2

โครงการ “รักน้ำ รักปBา รักษาแผนดิน”

3

โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ทองถิ่นใสใจ
สิ่งแวดลอม”

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 159 ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 159 ขอ 2



5,000

0

0.00

0.00



25,000

0

0.00

0.00

473,000

441,000

6.77

93.23

รวม ( 1 )
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3.10 แผนงานงบกลาง
ลำดับ

โครงการ

เปFาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(1)
(2)

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
(3)

ดำเนินการจริง
(4)

ร"อยละ
ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
(5)
(6)

ยุทธศาสตรการพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3

เบี้ยยังชีพผูปBวยเอดส

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 157 ขอ 3
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 157 ขอ 1
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
หนา 157 ขอ 2

7,505,200

6,198,000

17.42

82.58

3,460,000

2,472,000

28.55

71.45

90,000

33,000

63.33

36.67

รวม ( 3 )

11,055,200

8,703,000

21.28

78.72

รวมทั้งสิ้น (52)

27,001,540

20,818,826

22.90

77.10

คำอธิบาย : สีฟFา คือ การดำเนินการชวง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
 สีแดง คือ การดำเนินการชวง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563
สีมวง คือ การดำเนินการทั้ง 2 ชวง
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4. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู:ในแผนและจำนวนโครงการที่ได"ปฏิบัติ ปJงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ลำดับ
1
2
3
4
5

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
รวม

จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู:ใน
จำนวน
คิดเปHนร"อยละ
แผนพัฒนา โครงการที่ได" ของโครงการที่
ท"องถิ่น
ปฏิบัติ
ปรากฏในแผนฯ
(1)
(2)
(3)
25

12

13.48

3

1

1.12

48

34

38.20

3

1

1.12

10

4

4.49

89

52

58.43

สูตร
(2) 100
= (3)
จำนวนโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาทองถิ่น
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๕. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรรี ัมย์
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
รวม

แผนพัฒนาท"องถิ่น
จำนวน
โครงการ

25

งบประมาณ

อนุมัติตามข"อบัญญัติ
จำนวน
โครงการ

จำนวน
โครงการ

เบิกจ:าย
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

100%

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

0

0 12

2

40,000.00

0

0

42

19,524,340.00 35

2,948,000.00

0

0 34

3

50,000.00

2

25,000.00

0

0

1

17,307.00

1

17,307.00

10

5,590,000.00

6

5,025,000.00

2

4,370,000

2

1,650

2

1,650

33,517,340.00 57

11,864,046.00

2

4,370,000 50

16,448,825.79 50

16,448,825.79

89

100,000.00

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
89
 อนุมัติงบประมาณ
57
 ดำเนินการเบิกจายจริง
52
รอยละของโครงการที่ไดดำเนินการทั้งหมด 58.43 %

1

4,281,915.79 12

งบประมาณ

3,826,046.00

3

8,253,000.00 12

งบประมาณ

ลงนามสัญญา

30,000.00

4,281,91.79

1

30,000.00

12,117,953 34

12,117,953

โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ:ายประจำปJหรือเงินนอก
งบประมาณที่มีการเบิกจ:ายจริง
52

100
= 58.43
89
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๖. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรรี ัมย์
งบจากข"อบัญญัติ
จำนวนเงิน
159,915.79
30,000.00
15,003,400.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
และสิ่งแวดล"อม
ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน
การพัฒนาด"านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติ

25,000.00

การพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี

5,025,000.00

รวม

20,243,315.79

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินสะสม
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
4,122,000.00
-

4,122,000.00

รวม
จำนวนเงิน
4,281,915.79
30,000.00
15,003,400.00

หมายเหตุ

25,000.00

-

5,025,000.00

-

24,365,315.79
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7. สรุปโครงการทั้งหมด
ลำดับ

โครงการ

1
2
3

อุดหนุนไฟฟ<าสวนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ
โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลพรอมติดตั้งปK†มน้ำบาดาลซัมเมอรส หมูที่ 8 บานหนองไทร
โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. พรอมบอพัก จากที่สวนนายวิชัย แสนรัมย ถึงที่นานาย
ไพบูลย รัตนชีวพงษ หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน
โครงการกอสรางฝาป|ดรางระบายน้ำ (ฝาตะแกรงเหล็ก) จากบานนายสุระ บัวเรือง ถึงบาน
นางสาวจันทพร แกวกลา หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete จากบริเวณบาน นางเซียม รัตนชีวพงษ ถึง
บานนายทองดำ แกวกลา หมูที่ 4 บานหนองมวง
โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete ทับถนนคอนกรีตเดิมจากบานนางวันทอง
แทนคำถึงบานนายสมพร คุดชิตา หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ พรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตง จากบานนายบุญปลูก
พยัคฆกุล ถึงเขตทางรถไฟ หมูที่ 9 บานหนองบัว
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายสุนันท แซกรัมย ถึงบานนางสงกา
แซมรัมย หมูที่ 12 บานบุตาริด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึง บานนายบุญชวย
แซกรัมย หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนางบุญเรือง แซซึง ถึงที่สวนนายกง บุญ
ตามทัน หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

4
5
6
7
8
9
10

งบประมาณ
ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
200,000
159,915.79
20.04
79.96
200,000
0
0.00
0.00
300,000

299,000

0.33

99.67

286,000

285,000

0.35

99.65

494,000

492,000

0.40

99.60

491,000

488,000

0.61

99.39

316,000

313,000

0.95

99.05

223,000

221,000

0.90

99.10

197,000

195,000

1.02

98.98

744,400

495,000

33.50

66.50
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ลำดับ

โครงการ

11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนายสวน รอบรู ถึงที่นานางบัวไข แสง
รัมย หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงที่นานายสำรวม
แสนรัมย หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางสมบัติ พนมผา ถึง สามแยกปBาออย หมู
ที่ 8 บานหนองไทร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางอรุณีย อุดแกว ถึงบานนายดี แดนดี
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายทิวา ตรีประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง
ชารีคาน หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสมพงษ ดีรัมย ถึงบานนายสมพงษ โชค
รัมย หมูที่ 12 บานบุตาริด
โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตงบริเวณคันสระหนองไซ หมูที่
16 บานนอยพัฒนา
โครงการกอสรางฝาป|ดรางระบายน้ำฝาเหล็ก จากบานนางบุญตา เจริญกุล ถึงบานนายสวัสดี
บุรินรัมย หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาตะแกรงเหล็ก) จากบานนางวัน
ทอง แทนคำ ถึง บานนายสงเมือง สงครามรอด หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาตะแกรงเหล็กป|ด) พรอมขยาย
ไหลทางจากบานนางเจริญ พุมพวง ถึง บานนายสมศักดิ์ บุรินรัมย หมูที่ 15 บานหนองมวงใต

12
13
14
15
16
17
18
19
20

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

400,000

398,000

0.50

99.50

810,000

495,000

38.89

61.11

251,500

0

0.00

0.00

118,000

0

0.00

0.00

190,000

0

0.00

0.00

111,000

0

0.00

0.00

40,000

0

0.00

0.00

350,000

0

0.00

0.00

432,500

0

0.00

0.00

300,000

0

0.00

0.00
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21

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองเมา หมูที่ 15 บานหนอง
มวงใต
โครงการซอมสรางและยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสะอาด โชยรัมย ถึง
บานนางชุมแพร อินทรศรี หมูที่ 4 บานหนองมวง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบัวผัน แกนทิพย ถึงที่นานายสาย แกน
ทิพย หมูที่ 9 บานหนองบัว
โครงการเปลี่ยนถังประปาทรงแชมเปญ และถังกรองบาดาล หมูที่ 11 บานหนองน้ำขุน
โครงการขุดลอกสระหนองไฮ หมู 8 บานหนองไทร
โครงการฝŠกอบรมอาชีพระยะสั้น
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย "โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"
โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส
โครงการป<องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปJใหมและวันสงกรานต
โครงการฝŠกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
โครงการป<องกันและชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
อาหารเสริม (นม)
โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

600,000

0

0.00

0.00

200,000

0

0.00

0.00

523,000

0

0.00

0.00

280,000
443,000
50,000
20,000
30,000
40,000
89,000
100,000
40,000
1,105,700

0
441,000
0
0
30,000
19,632
85,300
7,400
17,245
739,819.76

0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
50.92
4.16
92.60
56.89
33.09

0.00
99.55
0.00
0.00
100.00
49.08
95.84
7.40
43.11
66.91

164,900

164,900

0.00

100.00
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

โครงการ
โครงการสนับสนุนสำหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
อุดหนุนโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(จากกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น)
อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองไทร
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองบัว
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวง
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบริหารชนบท
โครงการป<องกันและควบคุมโรคติดตอ
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (ขับเคลื่อน)
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)
โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)
โครงการใหความรูมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
โครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง

งบประมาณ
ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
67,800
49,720
26.67
73.33
2,956,000
0
0.00
0.00
361,197
25.54
74.46
485,100
378,000
251,540
33.46
66.54
416,000
292,280
29.74
70.26
796,000
561,540
29.45
70.55
336,000
241,560
28.11
71.89
330,000
107,102
67.54
32.46
50,000

30,562

38.88

61.12

10,000

0

0.00

0.00

36,000
40,000
40,000

35,200
35,750
36,382

2.22
10.63
9.05

97.78
89.38
90.96
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โครงการ

48

โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ

49
50

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแกประชาชน
โครงการอบรมใหความรูการป<องกันและแกไขปKญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน
โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก โรคเอดสและโรคอุบัติใหม
โครงการซอมแซมครุภัณฑเครื่องพนหมอกควัน คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆวัสดุ
ตางๆ
อุดหนุนโครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ
ดวงตาและการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยผูดอยโอกาสและผูยากไร
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป<องกันและยุติปKญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิดรูทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปKญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษภูมิปKญญาทองถิ่นและสืบสานมรดกจากรุนสูรุน
โครงการเขาคายฝŠกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกนนำเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบล
ทะเมนชัย
โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาสในสังคม (ผูปBวยเอดส และครอบครัว)

51
52
53
54
55
56
57
58
59

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง

40,000

38,532

3.67

96.33

40,000

32,782

18.05

81.96

40,000

39,982

0.05

99.96

20,000

14,032

29.84

70.16

10,000

0

0.00

0.00

10,000

0

0.00

0.00

40,000

40,000

0.00

100.00

30,000

15,000

50.00

50.00

25,000

15,000

40.00

60.00

50,000

29,830

40.34

59.66

30,000

0

0.00

0.00

30,000

0

0.00

0.00
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60
61
62
63
64

โครงการป<องกันและแกไขปKญหายาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลทะเมนชัย
โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชเป0น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล
โครงการสานสัมพันธรักสามวัยในครอบครัว
โครงการซอมแซมบานผูพิการ
โครงการซอมแซมบานผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คายพุทธบุตร)
โครงการแขงขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัยเกมส"
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
โครงการแหเทียนพรรษา
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

งบประมาณ
ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
20,000
0
0.00
0.00
50,000
0
0.00
0.00
100,000
0
0.00
0.00
30,000
0
0.00
0.00
25,000

10,000

60.00

40.00

30,000
20,000
200,000
200,000
100,000
200,000
17,440
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
7,505,200
3,460,000

9,375
0
0
0
59,150
56,700
17,440
0
ดำเนินการ
6,198,000
2,472,000

68.75
0.00
0.00
0.00
40.85
71.65
0.00
0.00
0.00
17.42
28.55

31.25
0.00
0.00
0.00
59.15
28.35
0.00
0.00
100.00
82.58
71.45
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

โครงการ
เบี้ยยังชีพผูปBวยเอดส
โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ
โครงการ “รักน้ำ รักปBา รักษาแผนดิน”
โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม”
โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
โครงการกอสรางที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย
โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมาย
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารทองถิ่น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการปกป<องสถาบันของชาติ
โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีชาวบานเพื่อรับฟKงปKญหาและความตองการของประชาชน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการฝŠกอบรมเพื่อพัฒนาความรูของสมาชิกสภา อบต.

รวม

งบประมาณ
ร"อยละที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง
90,000
33,000
63.33
36.67
20,000
17,307
13.47
86.54
0
0.00
0.00
5,000
25,000
0
0.00
0.00
10,000
0
26.98
73.02
5,300,000
3,870,000
100.00
0.00
5,000
0
0.00
0.00
500,000
500,000
0.00
100.00
50,000
0
0.00
0.00
20,000

1,650

91.75

8.25

5,000
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

0
0
ดำเนินการ
0

0.00
0.00
0
0.00

0.00
0.00
100
0.00

34,433,540 20,818,825.79

39.54

60.46
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ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะ/ปญหา
ปญหา
1. จำนวนงบประมาณไมเพียงพอในการดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจาก
บางโครงการตองใชงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดำเนินงานบางดาน เชน ดานประปา
ดานคอมพิวเตอร. ดานวิศวกรรมโยธาเป1นตน
3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนว
ทางการดำเนินงานขององค.การบริหารสวนตำบลและไมมีความรูเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค.การบริหาร
สวนตำบลจะดำเนินการ
4. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค.กรทำ
ใหการทำงานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
6. ประชาชนและเจาหนาที่ไมใหความสำคัญของแผนพัฒนาทองถิ่น ไมนำโครงการที่
มีในแผนมาดำเนินงาน
7. ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ทำใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสมบูรณ.
ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค.การ
บริหารสวนตำบลทะเมนชัย มีขอเสนอแนะตอนายกองค.การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ดังนี้
๑ ในการจัดทำแผนพัฒ นาทองถิ่น ควรบรรจุโครงการที่สามารถดำเนินการจริงได
เนื่องจากงบประมาณที่ผลักมาแตละป@ก็ไมเยอะ เพื่อเป1นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา
๒ องค.การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานใน
ทุกยุทธศาสตร.ใหบรรลุผลสำเร็จใหมากกวานี้
๓ หากไมสามารถดำเนินการได หรือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชน
เขาใจ และตองหาทางแกปDญหาใหกับประชาชนได เมื่อประชาชนไดเขาใจและปDญหาไดถูกแกไขแลวก็
จะทำใหประชาชนมีความพึงพอใจใจตอ อบต. ดีขึ้น
4 องค.การบริหารสวนตำบลทะเมนชัย สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดแสดงในผลการประเมินความ
พึงพอใจขางตนแลว
5. นำโครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค.การบริหารสวนตำบลไปประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตอไป
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6. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝHกอบรมในหลักสูตรตางๆ อันจะ
เป1นประโยชน.ในการปฏิบัติงานขององค.การบริหารสวนตำบล
7. ประชาสัมพันธ.ขอมูลขาวสารขององค.การบริหารสวนตำบลอยางตอเนื่อง
8. จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซอมทำความเขาใจของกระบวนการ
ทำงานรวมกันระหวางหนวยงานและผูนำชุมชน

ห น า | 91

ภาคผนวก

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ
องค"การบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในภาพรวม
คำชี้แจง แบบที่ 3/2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององค"การบริหารสวน
ตำบลทะเมนชัยในภาพรวม โดยกำหนดให)มีการเก็บข)อมูลป,ละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นสุดป,งบประมาณ
สวนที่ 1 ข*อมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ำกวา 20 ป,
 41 – 50 ป,

 20 – 30 ป,
 51 – 60 ป,

3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษา
 ปริญญาโท

 31 – 40 ป,
 มากกวา 60 ป,
 อนุปริญญา หรือเทียบเทา
 อื่นๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  ค)าขาย ธุรกิจสวนตัว
 รับจ)าง
 นักเรียนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
สวนที่ 2 ความถึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค"การบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในภาพรวม
มากน)อยเพียงใด
ประเด็น
๑. มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของ
ประชาชนในท)องถิ่น
8. การแก)ไขปLญหา และการตอบสนองความต)องการของประชาชน
9. ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ
องค"การบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร"
คำชี้ แ จง : แบบที่ 3/3 เป4 น แบบสำรวจความพึ งพอใจของประชาชน ตอการดำเนิ น งานของ
องค"การบริหารสวนตำบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร" โดยกำหนดให*มีการเก็บข*อมูลป6ละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดป6งบประมาณ
สวนที่ 1 ข*อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ

 หญิง

 ต่ำกวา 20 ป,
 41 – 50 ป,

3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 20 – 30 ป,
 51 – 60 ป,

 31 – 40 ป,
 มากกวา 60 ป,

 มัธยมศึกษา  อนุปริญญา หรือเทียบเทา
 ปริญญาโท  อื่นๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  ค)าขาย ธุรกิจสวนตัว
 รับจ)าง
 นักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................
สวนที่ 2 ความพึ ง พอใจตอผลการดำเนิ น งานขององค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลทะเมนชั ย
5. หากให)ทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค"การบริหารสวนตำบล ทะ
เมนชัย ในการพัฒนายุทธศาสตร"ด)านตางๆ โดยให)คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทานจะให)คะแนนองค"การ
บริหารสวนตำบลทะเมนชัย เทาใด
ยุทธศาสตร"ที่ 1 ยุทธศาสตร"การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน
เชน กอสร)าง บุกเบิก ปรับปรุง ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ การจัดวางผังเมือง ไฟฟQา คมนาคม
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอให)ประชาชนทราบ
การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของประชาชนในท)องถิ่น
ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร"ที่ 2 ยุทธศาสตร"การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ
เชน สงเสริมด)านเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได) และพัฒนาด)านการทองเที่ยว
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

คะแนน
ความพึงพอใจ

มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอให)ประชาชนทราบ
การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของประชาชนในท)องถิ่น
ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร"ที่ 2 ยุทธศาสตร"การพัฒนาด*านคุณภาพชีวิต
เชน การสงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ"ทางการศึกษา การศึกษาในระบบ การ
สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอให)ประชาชนทราบ
การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของประชาชนในท)องถิ่น
ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร"ที่ 4 ยุทธศาสตร"การพัฒนาด*านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
เชน การฟTUนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การอนุรักษ"ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การปรับปรุงภูมิ
ทัศน" การกำจัดขยะมูลฝอย การใช)พลังงานทดแทน ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

คะแนน
ความพึงพอใจ

มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอให)ประชาชนทราบ
การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของประชาชนในท)องถิ่น
ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร"ที่ 5 ยุทธศาสตร"การพัฒนาด*านบริหารจัดการบ*านเมืองที่ดี
เชน การพัฒนาบุคลากรในองค"กร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช)ในการปฏิบัติงาน การสงเสริม
ประชาสัมพันธ" ฯลฯ
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.

คะแนน
ความพึงพอใจ

มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ"ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปCดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอให)ประชาชนทราบ
การเปCดโอกาสให)ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเปIนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแก)ไขปLญหาของประชาชนในท)องถิ่น
ประโยชน"ที่ประชาชนได)รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ป>ญหา/ข*อเสนอแนะ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
เรือ่ ง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผู บริหารทองถิ่นเพื ่ อให
ผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปAดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปAดประกาศไวเปBนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปDละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปD” โดยคณะกรรมการติดตามฯไดติดตามผล
การดำเนินงาน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และ ไดมีมติที่ประชุม เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น
เพื่อใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
ทะเมนชัย เปBนไปดวยความเรียบรอย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารบริหารสวนตำบลทะเมนชัย ของแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 – 2565) ประจำปDงบประมาณ
2563
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

(นายทองอยู อินทรกำแหง)
นายกองคการบริหารสวนตำบลทะเมนชัย

