แบบรายงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย
งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด

คํานํา
การติ ดตามและประเมิ นผลเป นเครื่ องมื อที่ สํ าคั ญอย างยิ่ งต อผู บริ หารท องถิ่ นในการ
บริหารงานเพื่อพัฒ นาองคกรใหป ระสบผลสําเร็จ ตามที่ตั้งเปา หมายไวซึ่ง ขอมูล ที่ไดจ ากการติ ด ตาม
และประเมินผล สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ใหบรรลุเปาหมายสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานในภาพรวมวาประสบผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดหรือไมและนําผลที่ไดจากการติดตามมาใชในการตัด สิน ใจกําหนดแนวทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในครั้งตอไป
องค การบริ หารส วนตํ าบลทะเมนชั ย จึ งจัด ทํ ารายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนปญหา
และอุป สรรคตางๆจากการดําเนิน งานนํามาเปน ขอมูล ในการพิจ ารณาปรับ ปรุงแกไขกระบวนการ
ทํ า งานใหม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ ่ง ขึ ้น เพื ่อ ใหบ รรลุว ัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมายที ่กํ า หนดไว
จากการดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่ง
วาจะสามารถนํามาใชในการปรั บปรุ งกระบวนการทํ างานดานการจัด ทําแผนพัฒนาของตนเองให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นาองคการบริห าร
สวนตําบลทะเมนชัย เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตามที่วางไว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรื่อง
สวนที่ 1
-

สารบัญ
บทนํา
ความเปนมา
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ประชากรในการติดตามและประเมิน
พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

สวนที่ 2 ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

หนา
1
1
2
3
3
3
4
4
5
6

สวนที่ 3
-

วิธีการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใช
วิธีการรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงาน

8
8
9
9
9

สวนที่ 4
-

ผลการดําเนินงาน
สรุปผล
การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบล
การเบิกจายงบประมาณ
ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร

11
11
13
13
19
19
19
21
22

เรื่อง
สวนที่ ๕
-

สารบัญ (ตอ)
สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในแตละรายยุทธศาสตร
ปญหา
ขอเสนอแนะ

หนา
27
27
28
28

ภาคผนวก
- บัญชีแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558
- การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)
- ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม
- ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวมในแตละยุทธศาสตร
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ 2558
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหความอิสระแก
องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น ตามหลัก แหง การปกครองตนเองและสง เสริม ใหอ งคก รปกครองสว น
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถิ่น จึง
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งที่จะชวยใหเราทราบผลการดํ าเนิ นงานวาบรรลุวัตถุประสงคและเป าหมายที่ ตองการมากนอย
เพียงใดการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพหรือไมผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช
เปนขอมูลในการปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ชวยใหการจัดทํา
แผนพัฒ นาทอ งถิ่น ของตนเองเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพและมีทิศทางการพัฒ นาที่ต รงตอ ความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาโดยมี การกํ า หนดอํ า นาจหนา ที ่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาทอ งถิ่น เพื่อทําหนา ที่กํา หนดแนวทางวิธีก ารในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
๒.๒ เพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ
๒.๓ เพื่ อ รั บ ทราบผลสั มฤทธิ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ าเนิ น งานและความพึ งพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย
๒.๕ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานมาใช
เปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนําไปสูการประเมินยุทธศาสตร
การพัฒ นาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย วาบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม
๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 5
ดาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ
แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน และผูส ูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล
ประชาชนในเขตตําบลทะเมนชัย
๕. พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ในเขตตําบลทะเมนชัย
๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๘
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สวนที่ ๒

ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที๔่ )พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๔ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดดังตอไปนี้
(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(๒) จัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารส วนจั งหวั ด และประสานการจั ดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๔) ประสานและให ความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ของสภาตํ าบลและ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น
(๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิ่นอื่น
(๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(๗) คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗ ทวิ ) บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยู
ในเขตองคการบริห ารสวนจังหวัด และกิจการนั้ นเปนการสมควรให ราชการส วนทองถิ่น อื่นรวมกั น
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค
อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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๓. พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ของตนเอง และประสานการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น
(๕) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส งเสริมประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชน
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๑๕) การพาณิ ช ย การส งเสริ มการลงทุ น และการทํ ากิ จ การไม ว าจะ
ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
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(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
อยูในเขตและกิจ การนั้ นเป นการสมควรใหองคกรปกครองส วนทองถิ่นอื่ นรว มกันดํ าเนิน การหรือให
องคการบริหารสวนตําบลจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาตอ ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
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ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของ
งาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความ
เหมาะสม
๕.๑ คํ าสั่ ง องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ที่ 294 /๒๕๕6 ลงวั นที่ 6
ธันวาคม ๒๕๕6 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑ ) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒ ) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓ ) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริห ารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒ นา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
๔ ) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ช ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่
เห็นสมควร
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สวนที่ ๓

วิธีการดําเนินงาน
องค การบริ หารส วนตํ าบลทะเมนชั ย ได ดํ าเนิ นการจั ดทํ าแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อใหการนําแผนพัฒนาสามปไปสู
การปฏิ บั ติ ให บ รรลุ ต ามวัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมายที ่กํา หนดไว จึง มีก ารติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาใหเ ปน ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ได ดํ าเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาขององค การบริ หารส วนตํ าบลทะเมนชั ย ประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๕7 มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ในภาพรวม โดยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.๑ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
(แบบที่ ๑)
๑.๒ การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย (แบบที่
๒) ติดตามความก าวหนาผลการดํ าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ภายใตแผนพั ฒนาสามปขององค การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละ ๑ ครั้ง
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยจะตองดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม2558
๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือประชาชนในเขตตําบลทะเมน
ชัย จํานวนทั้งสิ้น 200 คน
กลุ มตั วอย า ง กลุ มตั ว อย างที่ ใช ในการประเมิ น ครั้ งนี้ คื อผู เ ข าร ว มการอบรมตาม
กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และประชาชนผูเกี่ยวของตอผล
การดํ าเนิ นงานขององค การบริห ารสว นตํ า บล โดยแยกเปน การประเมิน ความพึง พอใจตอ ผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม และรายยุทธศาสตร ดังนี้
๒.๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตตําบลทะเมนชัย รวม
แบบสอบถาม 100 ฉบับ
๒.๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในรายยุทธศาสตร โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตตําบลทะเมนชัย
รวมแบบสอบถาม 100 ฉบับ
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๓. เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบ
ไปดวย
๓.๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(แบบที่ ๑) เปนแบบที่ใชในการประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตํ า บลในแต ล ะครั้ ง ที่ มี ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร โดยจะทํ า การประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ ง
หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอย
เพียงใด
๓.๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบที่ ๒)
เปนแบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส
และสามารถนํา ไปใชในการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรข ององคก ารบริห ารสว นตํา บล ภายใตแ ผนพัฒ นา ๓ ป โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส
๔. วิธีการรวบรวมขอมูล
๔.๑ ติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตามแบบรายงาน เพื่อ
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกร
๔.๒ ลงพื้นที่ดําเนินการเพื่อสังเกตการณ และเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานจาก
สภาพแวดลอมของสถานที่ดําเนินการ
๔.๓ ประเมิน ความพึง พอใจผู เ ขา รับ การอบรมตามกิจ กรรม/โครงการตาม
แผนพัฒ นาองคก ารบริหารสวนตําบล และประชาชนผูเกี่ยวข องตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล
๔.๔ รวบรวมขอ มูล ผลการประเมิน ความพึง พอใจเพื่อ ประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ
๕. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลประจําป พรอมแผนดําเนินงานการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๕.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๕.๓ การประเมิน ตนเองในการจัด ทํา แผนยุทธศาสตรขององคการบริห ารสว น
ตําบล จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว โดยจะเปนการ
ประเมินตนเอง ตามแบบที่ ๑
๕.๔ การติด ตามความกา วหนา ผลการดํา เนิน โครงการตามแผนพัฒ นาองคก าร
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 ตามแบบที่ ๒
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๕.๙ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อพิจารณาและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผูบริหารทองถิ่น
๕.๑๐ รายงานผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองคก ารบริห ารสว น
ตํา บลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
๕.๑๑ ประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองคก ารบริห ารสว น
ตํา บลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม
๒๕๕๘
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สวนที่ ๔

ผลการดําเนินงาน

สรุป ผลการติด ตามผลการดํา เนิน โครงการตามแผนพัฒ นาองคก ารบริห ารสว น
ตํา บล ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจากการติดตามผล
การดําเนินงาน การติดตามการใชจายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมาสรุปเปน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและ
ทิศทางการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
๑). การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น โดยจะทํ าการประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ ง หลั งจากที่ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประชาคมทองถิ่นพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗. มีการกําหนดบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ ๓
เดือน เริม่ ตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
.
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ป
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน
๒. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
3. การพัฒนา
ดานการคุณภาพ
ชีวิต
4. การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

ปที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕8

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕9

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปที่ ๓ พ.ศ.๒๕60

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

รวม

งบ
ประมาณ

25

10,370,000

19

3,230,000

19

3,230,000

63

16,830,000

8

384,760

9

394,760

9

394,760

26

1,174,280

50

6,691,500

48

5,961,500

48

5,961,500

146

18,614,500

5

200,000

4

180,000

4

180,000

13

560,000

13

3,185,000

10

975,000

10

975,000

33

5,135,000

101

20,831,260

90

10,741,260

90

10,741,260

281

42,313,780
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
อบต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี ัมย
ระยะเวลา
ชื่อโครงการ
คูสัญญา
วันที่เริ่มสัญญา ดําเนินงาน
(วัน)
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1. โครงการกอสราง
1 หจก.บุรีรัมยเจเอ
29/06/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 4
สกอสราง
2. โครงการกอสรางถนน 1 บ.ตีรมาศกอสราง
18/06/2558
90
คสล. หมูที่ 6
จํากัด
3. โครงการกอสราง
1 หจก บุรีรัมยเจเอส
29/06/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 8
กอสราง
4. โครงการกอสราง
1 หจก.บุรีรัมยเจเอ
24/08/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 9
สกอสราง
5. โครงการกอสราง
1 บ.ตีระมากอสราง
18/06/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 10
6. โครงการกอสราง
1 บ.ตีระมาศกอสราง
18/06/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 11
จํากัด
7. โครงการกอสราง
1 บ.ตีรมาศกอสราง
18/06/2558
90
ถนน คสล. หมูที่ 12
จํากัด
8. โครงการกอสรางถนน 1 หจก.บุรีรัมยเจเอ
29/06/2558
90
คสล. หมูที่ 15
สกอสราง
9. โครงการกอสรางถนน 1 หจก.ตีระมาศ
18/06/2558
90
ลงหินคลุก
กอสราง จํากัด
10. โครงการซอมแซม 1 บ.ตีระมาศกอสราง
29/09/2558
30
ถนนลาดยาง
จํากัด
11. โครงการกอสราง
ถนนดินคลุกเกรด
1 หจก ส สุรัสวดี
14/08/2558
30
ปรับแตง
12. โครงการกอสราง
รองระบายน้ําคอนกรีต 1 หจก เอกธานี
29/06/2558
90
รางเปด พรอมวางทอ
กอสราง
คอนกรีต
13. โครงการกอสรางรั้ว
ประตู ปายศูนยพัฒนา
1 หจก ส.สุรัสวดี
22/06/2558
90
เด็กเล็ก
14. โครงการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หจก ส.สุรัสวดี
14/08/2558
30
เอนกประสงค

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

112,000.00

112,000.00

199,000.00

199,000.00

199,000.00

199,000.00

91,500.00

91,500.00

106,900.00

106,900.00

206,000.00

206,000.00

132,000.00

132,000.00

199,000.00

199,000.00

112,000.00

112,000.00

92,000.00

92,000.00

66,500.00

0.00

184,800.00

184,800.00

225,000.00

225,000.00

84,000.00

84,000.00
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อบต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ชื่อโครงการ

คูสัญญา

15. อุดหนุนไฟฟาสวน
1 การไฟฟาลําปลายมาศ
ภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ
16. โครงการกอสราง
1 บ.สุรนารีแอนจิเนียริ่ง
ปรับปรุงระบบ/ซอม แซม
แอนด คอนซัลแตนท จ.
ระบบน้ําประปา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
17. โครงการฝกอาชีพ
1 นายบุญฤทธิ์ บุราสิทธิ์
ระยะสั้น
2 นางสาวพิมนารา พิมพภานุ
รัตน
3 เกงดีไซน
4 นางทองมวน พรมสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
18. สนับสนุนการจายเงิน 1 สวนสวัสดิการสังคม
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย 2 สวนสวัสดิการสังคม
เอดส
3 สวนสวัสดิการสังคม
4 สวนสวัสดิการสังคม
5 สวนสวัสดิการสังคม
6 สวนสวัสดิการสังคม
7 สวสวัสดิการสังคม
8 สวนสวัสดิการสังคม
9 สวนสวัสดิการสังคม
10 สวนสวัสดิการสังคม
11 สวนสวัสดิการสังคม
12 สวนสวัสดิการสังคม
19. โครงการสานสัมพันธ 1 64/2558
สูงวัยดวยรักและหวงใยจาก 2 65/2558
ใจ อบต.
3 สวนสวัสดิการและสังคม
20. โครงการสนับสนุน
1 64/2558
กิจกรรมศูนยพัฒนา
2 65/2558
ครอบครัว
3 สวนสวัสดิการและสังคม
21. อุดหนุนโครงการ
1 โรงเรียนหนองมวง
ปองกันและแกไขปญหายา 2 โรงเรียนหนองไทร
เสพติดแกโรงเรียน
3 รร. บานบริหารชนบท
4 โรงเรียนบานหนองบัว
22. อุดหนุนที่ทําการ
1 กิ่งกาชาดอําเภอลําปลาย
ปกครองอําเภอลําปลาย
มาศ
มาศเพื่อสนับ สนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาด

06/07/2558

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน)
30

17/08/2558

วันที่เริ่มสัญญา

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

192,563.62

192,563.62

90

179,000.00

0.00

11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558
11/09/2558

7
7
7
7

1,950.00
5,500.00
550.00
12,000.00

1,950.00
5,500.00
550.00
12,000.00

22/10/2557
03/11/2557
01/12/2557
07/01/2558
03/02/2558
02/03/2558
07/04/2558
06/05/2558
03/06/2558
06/07/2558
03/08/2558
04/09/2558
24/08/2558
24/08/2558
31/08/2558
24/08/2558
24/08/2558
31/08/2558
06/07/2558
06/07/2558
06/07/2558
06/07/2558
17/02/2558

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,100.00
4,400.00
4,500.00
1,100.00
4,400.00
4,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,100.00
4,400.00
4,500.00
1,100.00
4,400.00
4,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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อบต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ชื่อโครงการ
23. อุดหนุนโครงการหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย
24. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน

25. โครงการอาหารเสริม
(นม)
26. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ
27. โครงการเยาวชนรุน
ใหม รวมใจตานภัยยาเสพ
ติด
28. โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด
29. อุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จัดจาง
30. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ
31. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเขาพรรษา
32. โครงการจัดงานวัน
สําคัญวันแมแหงชาติ
33. โครงการจัดงานวัน
สําคัญวันพอแหงชาติ

คูสัญญา

วันที่เริ่มสัญญา

1 กิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย

22/12/2557

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน)
1

1 ศูอยพัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองมวง
2 โรงเรียนบริหารชนบท
3 โรงเรียนบานหนองบัว
4 รร.บานหนองไทร
5 รร.บานหนองมวง

17/12/2557

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจาย

10,000.00

10,000.00

1

97,000.00

97,000.0

17/12/2557

1

88,000.00

88,000.00

1 โรงนมขอนแกน
2 โรงนมขอนแกน
3 โรงนมขอนแกน
4 โรงนมขอนแกน
1 9/2558
2 08/2558
1 18/2558

17/12/2557
17/12/2557
15/12/2557
03/11/2557
05/01/2558
18/05/2558
02/06/2558
07/01/2558
07/01/2558
12/03/2558

1
1
1
40
40
10
90
7
7
7

72,000.00
89,000.00
240,000.00
149,822.40
380,933.76
39,282.60
498,560.40
1,870.00
10,000.00
23,940.00

72,000.00
89,000.00
240,000.00
149,822.40
380,933.76
39,282.60
0.00
1,870.00

1 26/2558
2 25/2558
3 สวนการศึกษา
1 อบต.หนองบัวโคก

26/03/2558
26/03/2558
16/04/2558
12/02/2558

30
7
7
1

5,000.00
15,000.00
76,100.00
10,000.00

5,000.00
15,000.00
76,100.00
10,000.00

1 31/2558
2 31/2558

07/04/2558
07/04/2558

7
7

23,000.00
1,800.00

23,000.00
1,800.00

1 47/2558
2 50/2558
3 51/2558
1 59/2558

21/07/2558
27/07/2558
24/07/2558
13/08/2558

7
7
7
7

3,000.00
7,000.00
15,000.00
400.00

3,000.00
7,000.00
15,000.00
400.00

1 5/2558

27/11/2557

7

1,575.00

1,575.00

23,940.00
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อบต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ชื่อโครงการ
34. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย
โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง
35. โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม และ
สงกรานต
36. โครงการฝกอบรม
และทบทวน อปพร. และ
ทัศนศึกษาดูงาน
37. โครงการฝกอบรม
ซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

1 ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย

26/03/2558

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน)
1

1 สํานักปลัด

07/04/2558

7

1 57/2558
2 58/2558

13/08/2558
2 58/2558

7
7

8,750.00
1,000.00

8,750.00
1,000.00

1 58/2558
2 สํานักปลัด
3 57/2558
4 36/2558
1 12/2558
2 14/2558

13/08/2558
17/08/2558
13/08/2558
10/08/2558
15/01/2558
15/01/2558

7
7
7
7
7
7

1,000.00
15,000.00
8,750.00
15,700.00
4,850.00
3,500.00

1,000.00
15,000.00
8,750.00
15,700.00
4,850.00
3,500.00

คูสัญญา

วันที่เริ่มสัญญา

วงเงินตาม
สัญญา
เบิกจาย
(บาท)
10,000.00 10,000.00

19,600.00 19,600.00

38. โครงการสัปดาห
รณรงค สราง ซอมแซม
อุปกรณเก็บน้ํา
39. โครงการจัดซื้อ
1 22/2558
23/03/2558
7
59,000.00
เครื่องพนยุง/ซอมแซม
เครื่องพนยุง
40. โครงการจัดซื้อน้ํายา 1 2/2558
07/11/2557
7
99,000.00
เคมีกําจัดยุงลาย
41. อุดหนุนโครงการ
1 สํานักปลัด
14/09/2558
1
75,000.00
พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
42. โครงการคัดแยกขยะ 1 สํานักปลัด
11/05/2558
1
3,000.00
ภายในชุมชน
2 นางสาวทํานอง คํา 06/05/2558
7
6,250.00
เสนา
43. โครงการทองถิ่นไทย 1 38/2558
28/04/2558
7
500.00
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
2 39/2558
28/04/2558
7
5,000.00
เขียว
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี
44. คาใชจายจัดกิจกรรม 1 22/2558
16/03/2558
7
300.00
วันทองถิ่น
45. โครงการประชุม
1 7/2558
22/12/2557
7
4,800.00
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

59,000.00
99,000.00
75,000.00

3,000.00
6,250.00
500.00
5,000.00
300.00
4,800.00
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อบต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ชื่อโครงการ
46. โครงการ อบต.
สัญจร
47. โครงการ
สงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
48. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษา
ดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน
สวนตําบลและ
ลูกจาง
49. โครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (เขาคาย
ธรรมะ) ผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน ลูกจาง
50. จัดซื้อครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง
51. อุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานวันสําคัญ
ของทางราชการ

วันที่เริ่มสัญญา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน)

1 10/2558

13/01/2558

30

5,994.00

5,994.00

1 15/2558
2 16/2558
3 17/2558
1 สํานักปลัด
2 34/2558
3 23/2558
4 35/2558

10/02/2558
12/02/2558
12/02/2558
11/05/2558
16/04/2558
10/04/2558
16/04/2558

7
7
30
7
7
7
7

500.00
1,355.00
8,000.00
103,410.00
500.00
4,500.00
90,000.00

500.00
1,355.00
8,000.00
103,410.00
500.00
4,500.00
90,000.00

1 19/2558

06/03/2558

7

1 22/2558

23/03/2558

7

59,000.00

59,000.00

1 ที่ทําการปกครอง
อําเภอลําปลายมาศ

10/08/2558

1

5,000.00

5,000.00

5,016,806.78

4,272,746.38

คูสัญญา

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

45,000.00

รวม

เบิกจาย

45,000.00
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๕. การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๕8
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน
๒. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
3. การพัฒนา
ดานการคุณภาพ
ชีวิต
4. การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน

รอยละ

2,135,763.62 49.99

เงินสะสม
จํานวน รอย
เงิน
ละ

งบหนวยงานอื่น
จํานวน
รอยละ
เงิน

รวม
จํานวนเงิน

รอยละ

0

0

0

0

2,135,763.62

49.99

0.47

0

0

0

0

20,000

0.47

1,773,873.76 41.52

0

0

0

0

1,773,873.76

41.52

20,000

14,750

0.35

0

0

0

0

14,750

0.35

328,359

7.68

0

0

0

0

328,359

7.68

4,272,746.38

4,272,746.38

สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป ๒๕๕8
โครงการ
โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 9
โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 12
อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดแกโรงเรียน
รวม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จ อยูในระหวาง
แลว
ดําเนินการ


ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่ไดรับ
เบิกจายไป

0

0



0

0



0

0

24,000

19,000

3

0

0

1,067,633

1,062,000

สวนที่ 5 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน
2. แผนยังไมครอบคลุมปญหาและความตองการของชุมชน
3. ประชาชนไมใหความรวมมือ

1,043,633

391,000
651,000
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แบบที่ ๓/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป
ละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. วัน/เดือน/ปที่รายงาน

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
18 ธันวาคม ๒๕๕8

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรและโครงการในป ๒๕๕8
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
๑.
๒.
3.
4.
5.

สรุป

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
รวม
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป
โครงการที่นํามาปฏิบัติในขอบัญญัติ
คิดเปนรอยละ
62 x 100
101

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใน
ที่ไดปฏิบัติใน
แผน
ขอบัญญัติ
16
16
3
3
50
32
5
2
13
9
101
62

=

101 โครงการ
62 โครงการ
61.39

.
.
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๔.) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริห ารสว นตํ า บลทะเมนชัย ไดจ ัด ทํา แผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื ่อ พัฒ นาทอ งถิ ่น และนํ า โครงการมาบรรจุไ วใ นแผนพัฒ นาสามปโ ดยไดป ระกาศใช
แผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕7 ซึ่งสามารถจําแนก
ตามปญหา ไดดังนี้
๑. มีการยื่นเสนอโครงการ/กิจกรรมเขามาเพิ่ม หลังจากที่ทําการจัดประชุมประชาคม
และจัดทําแผนเรียบรอยแลว จึงตองมาดําเนินการเพิ่มเติมแผนภายหลัง
๒. จํานวนโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาสามป มีจํานวนมากเกินกวางบประมาณที่ได
จะดําเนินการได ทําใหอัตราความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติอยูในระดับคอนขางต่ํา
๓. การเสนอโครงการพัฒนาในหมูบานทุกป สวนใหญจะเสนอเปนโครงสรางพื้นฐาน
เปนลักษณะโครงการเล็กๆ เชน การขุดลอกสระสาธารณะ การกอสรางถนน คสล. ในหลายๆ สายทั่ว
ทุกหมูบาน เมื่อรวมกันแลวตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถจัดทําโครงการใหญๆ
ที่เปนรูปธรรมได ซึ่งเปนขอจํากัดในการพัฒนา
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
๑. ใหหมูบานเสนอปญหาใหครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธการ
ประชาคมใหทั่วถึงทุกหมูบานเพื่อใหประชาชนเขารวมประชาคมใหมากที่สุด
๒. จัดทําโครงการ เสนอของบประมาณกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีงบประมาณ
ในการดําเนินงานโครงการไดสําเร็จตามเปาหมาย สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง
๓. ควรใหมีการนําเสนอโครงการใหญๆ ที่เปนผลงานชัดเจน โดยใชงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นโดยรวม
สรุป

ผลการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาองค การบริ หารสว นตําบลทะเมนชัย ประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๕๘ รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น 101 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 51 โครงการ
คิดเปนรอยละ 50.50 ของโครงการที่ตองดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ขอมูลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
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5.) ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/ กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
9) ประโยชนทปี่ ระชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
มาก
๒๙

พอใจ

ไมพอใจ

คาเฉลี่ย

๗๑

๐๐

2.29

๑๕

๘๕

๐๐

2.15

๒๗

๗๓

๐๐

2.27

๔๔

๕๖

๐๐

2.44

๔๐
๓๐
๑๕
๑๗

๖๐
๗๐
๘๕
๘๓

๐๐
๐๐
๐๐
๐๐

2.40
2.30
2.15
2.17

๔

๙๖

๐๐

2.04

24.55

75.44

๐๐.๐๐

2.25

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๖.๗๐
๗.๐๓
๖.๙๑
๗.๑๘
๖.๔๒
๖.๖๗
๖.๘๘
๗.๓๙
๗.๕๒
๖2.๗0
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ยุทธศาสตรที่ ๒. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑๖
๗.๑๙
๖.๙๗
๖.๘๑
๖.๓๙
๗.๑๙
๗.๕๕
๗.๓๒
๗.๗๗
๖๔.๓๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ
๕) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๘.๗๑
๘.๒๙
๘.๔๖
๗.๐๙
๗.๕๔
๗.๙๔
๗.๙๗
๘.๒๐
๘.๗๑
๗๒.๙๑

24
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ
๕) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๗.๕๒
๗.๕๒
๗.๐๓
๖.๘๗
๖.๓๒
๗.๐๖
๗.๔๒
๖.๙๗
๗.๕๒
๖๔.๒๓

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ
๕) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐คะแนน)
๘.๐๐
๗.๕๐
๗.๘๑
๗.๑๗
๖.๕๘
๗.๕๐
๗.๒๘
๗.๑๙
๗.๘๖
๖๖.๘๙
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557
องคการบริการสวนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครง คิดเปน
การ
26.1
23.0
4
28.4
25.0
1

1.โครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย
4.การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการทองเที่ยว
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
6.การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
7.การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

100%

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
คิดเปน โครง คิดเปน งบประมาณ คิดเปน โครง คิดเปน งบประมาณ คิดเปน
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน
โครงการ
โครงการ
การ
การ
25.0
32.5
25.2
30.7
30.7
23.6
7,970,000 40.16 13.0
1,986,200 24.74 13
1,745,700.00
12.0
1,599,700.00 23.62 12.0
1,599,700.00
0
0
3
7
7
2
28.8
27.5
55.3
28.2
28.2
56.5
9,396,816 47.35 15.0
4,174,260 52.00 11
3,826,942.67
11.0
3,826,942.67 56.50 11.0
3,826,942.67
5
0
1
1
1
0

งบประมาณ

7.0 7.95

660,000 3.33

4.0 7.69 258,000 3.21

3 7.50

106,200.00 1.53

3.0 7.69

106,200.00 1.57

3.0 7.69

106,200.00 1.57

2.0 2.27

30,000 0.15

0.0 0.00

0.00 0.00

0 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

7.0 7.95

150,000 0.76

2.0 3.85

30,000 0.37

0 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00

0.00 0.00

7.0 7.95

160,000 0.81

5.0 9.62 130,000 1.62

17.0
รวม

อนุมัติงบประมาณ

88.0

19.3
2

1,479,000 7.45 13.0
19,845,816

52.0

25.0
1,448,600 18.05
0
8,027,060

10.0
92,400.00 1.34
0
22.5
16.5
9
1,147,939.26
0
9
4

40

6,919,181.93

10.2
92,400.00 1.36
6
23.0
9.0
1,147,939.26 16.95
8
4.0

39.0

6,773,181.93

10.2
92,400.00 1.36
6
23.0
16.9
9.0
1,147,939.26
8
5
4.0

39.0

6,773,181.93
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ ฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด
คิ
ด
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ คิดเปน โครงการ
โครงการ เปน
24.7 10,370,000.0 49.2
25.0
16.0
5
0
1
8.0 7.92
50.0

384,760.00 1.83

49.5
32.9
6,931,500.00
0
0

5.0 4.95

200,000.00 0.95

อนุมัติงบประมาณ

เบิกจาย

100%

คิด
คิด
จํานวน คิด
จํานวน คิด
จํานวน คิด
งบประมาณ คิดเปน โครงการ
งบประมาณ คิดเปน โครงการ
งบประมาณ คิดเปน โครงการ
งบประมาณ
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
25.8 2,410,600.0 39.7
31.3 2,381,263.6 47.4
28.5 2,135,763.6 49.9
29.1 2,135,763.6 57.6
16.0
14.0
14.0
1
0
9
7
2
7
7
2
9
7
2
8

3.0 4.84
32.0

ลงนามสัญญา

75,000.00 1.24

51.6 3,075,920.0 50.7
1
0
7

2.0 3.23

20,000.00 0.33

1.0 1.96
24.0

20,000.00 0.40

47.0 2,272,434.1 45.3
6
6
0

2.0 3.92

14,750.00 0.29

1.0 2.04
24.0

20,000.00 0.47

48.9 1,773,873.7 41.5
8
6
2

2.0 4.08

14,750.00 0.35

1.0 2.08
23.0

20,000.00 0.54

47.9 1,203,835.0 32.5
2
0
1

2.0 4.17

14,750.00 0.40

12.8
15.1
14.5
15.6
16.3
16.6
3,185,000.00
9.0
477,500.00 7.88 8.0
328,359.00 6.55 8.0
328,359.00 7.68 8.0
328,359.00 8.87
7
2
2
9
3
7
21,071,260.0
6,059,020.0
5,016,806.7
4,272,746.3
3,702,707.6
รวม 101.0
62.0
51.0
49.0
48.0
0
0
8
8
2
13.0
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สวนที่ ๕

สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ
๑. สรุปผล
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ในภาพรวม มีจํานวนโครงการทั้งหมดรวม 101 โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 51 โครงการ
คิด เปน รอ ยละ 50.50 และโครงการที่ไ มส ามารถดํา เนิน การได 50 โครงการ คิดเปนรอยละ
49.50 ของโครงการที่กําหนดไว
๑.1 ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยในภาพรวม มากที่สุด คือ หัวขอที่ 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ มีคาเฉลี่ย 2.44 และนอยที่สุดคือ ขอ 9 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 2.04 และในภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 2.25
๑.2 ความพึงพอใจของประชาชนในแตละรายยุทธศาสตร
๑ ) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอ ผลการดํ า เนิน งานขององคก ารบริห ารสว นตํ า บลทะเมนชัย มากที ่ส ุด คือ หัว ขอ ที ่ ๙
ประโยชนที่ป ระชาชนไดรับ จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ไดคะแนน 7.52 คะแนน และนอย
ที่สุดคือหัวขอที่ 5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนน 6.42 คะแนน สรุปความ
พึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรที่ ๑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒ ) ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมากที่สุด คือหัวขอที่ ๙ ประโยชน
ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 7.77 คะแนน และนอยที่สุดคือหัวขอ
ที่ ๕ มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 6.39 คะแนน สรุปความพึงพอใจ
ภาพรวมของยุทธศาสตรที่ ๒ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๓) ยุทธศาสตรที่ ๓การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด คือหัวขอที่ ๙
ประโยชนที่ประชาชนไดรับ จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ไดคะแนน ๘.๗1 คะแนน และนอย
ที่สุ ดคื อหั ว ขอที่ ๔ การรายงานผลการดําเนิ น งานของโครงการ / กิจ กรรม ให ป ระชาชนทราบ ได
คะแนน 7.09คะแนน สรุ ปความพึ งพอใจภาพรวมของยุ ทธศาสตร ที่ ๓ มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ ๘.10
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๔ ) ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัยยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลมากที่สุด คือหัวขอที่ ๑ ขอ 2 และขอ 9 ไดคะแนน 7.52 คะแนน และนอยที่สุดคือหัวขอ
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ที่ 5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนน 6.32 คะแนน สรุปความพึงพอใจ
ภาพรวมของยุทธศาสตรที่ ๔ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๕ ) ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด คือหัวขอที่ ๑
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ไดคะแนน 8.00 คะแนน และนอยที่สุด
คือหัวขอที่ 5 มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดคะแนน 6.58 คะแนน สรุป
ความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตรที่ ๕ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน
สําหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมอยูในระดับที่นาพอใจ เมื่อเปรียบเทียบจากผลการประเมินที่ได
ในแตละยุทธศาสตรพบวาทุก ยุทธศาสตรประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ - พอใจมาก แสดงวาผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลประสบความสําเร็จ
๒. ปญหา
ของหนวยงาน
งบประมาณที่ดี

๒.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก ไมสอดคลองกับงบประมาณ
๒.๒ บางโครงการใชจายงบประมาณไมสัมพันธกับงบประมาณที่ตั้งไว
๒.๓ การใชงบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใชจาย

๒.๔ การเบิกจายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดตามแผนการดําเนินงาน
๓. ขอเสนอแนะ

๓.๑ โครงการที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามป ควรมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ศั ก ยภาพด า น
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
๓.๒ การใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริงควรใหสอดคลองกับ งบประมาณ
ที่ตั้งไว
๓.๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการคาใชจายของโครงการใหใกลเคียงกับการ
ดําเนินการจริง
๓.๔ ควรดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน เพื่อ
ไมใหเกิดความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ

ภาคผนวก

บัญชีแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

………………………………………

จากการติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยในรอบปที่ผานมาสรุปไดดังนี้
๑. .แผนพัฒนาสามป ๒๕๕8 – ๒๕60
๑.๑ จํานวนโครงการที่ไดดําเนินการ ในปงบประมาณ ๒๕๕8
ไดกําหนดโครงการไวทั้งหมด
101 โครงการ
ดําเนินการทั้งหมด
51 โครงการ
รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
(๑) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
16
โครงการ
(๒) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
1
โครงการ
(๓) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
24
โครงการ
(๔) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2
โครงการ
และสิ่งแวดลอม
(๕) ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
8
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
51 โครงการ

คิดเปนรอยละ

๑.๒ จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย
ไดกําหนดงบประมาณไวทั้งหมด
ดําเนินการเบิกจายทั้งหมด

50.49

21,071,260.00

4,272,746.38

บาท
บาท.

คิดเปนรอยละ 20.27 ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามป
( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๑. การพัฒนาดานโครงการพื้นฐาน
๑.๑ โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 4
2. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6
3. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 8
4. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 9
5. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 10
6. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 11
7. โครงการกอสราง ถนน คสล. หมูที่ 12
8. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 15
9. โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก
10. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
11. โครงการกอสรางถนนดินคลุกเกรดปรับแตง
12. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตรางเปด
พรอมวางทอคอนกรีต
13. โครงการกอสรางรั้วประตู ปายศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
14. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค
15. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ
16. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ/ซอม แซมระบบ
น้ําประปา
รวม

ผลการดําเนินงาน

100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
100,000 ดําเนินการแลว
120,000 ดําเนินการแลว
500,000 ดําเนินการแลว
500,000 ระหวางดําเนินการ
300,000 ดําเนินการแลว
2,500,000

ดําเนินการแลว

100,000

ดําเนินการแลว

200,000 ดําเนินการแลว
200,000 ระหวางดําเนินการ
5,220,000

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ
17. โครงการฝกอาชีพระยะสั้น

งบประมาณ
รวม

30,000
30,000

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการ
18. สนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส
19. โครงการสานสัมพันธสูงวัยดวยรักและหวงใยจาก
ใจ อบต.
20. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
21. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแกโรงเรียน
22. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
23. อุดหนุนโครงการหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
24. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
25. โครงการอาหารเสริม (นม)
26. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
27. โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
28. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
29. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จัดจาง
30. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ
31. โครงการจัดงานประเพณีบุญเขาพรรษา
32. โครงการจัดงานวันสําคัญวันแมแหงชาติ
33. โครงการจัดงานวันสําคัญวันพอแหงชาติ
34. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยโครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
35. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม และสงกรานต
36. โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.
และทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

50,000

ดําเนินการแลว

30,000

ดําเนินการแลว

20,000
20,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

10,000

ดําเนินการแลว

20,000

ดําเนินการแลว

2,000,000
1,000,000
40,000
50,000
200,000
10,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

40,000

ดําเนินการแลว

20,000
30,000
30,000
20,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

80,000

ดําเนินการแลว

200,000

ดําเนินการแลว

37. โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย

30,000

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

38. โครงการสัปดาหรณรงค สราง ซอมแซมอุปกรณ
เก็บน้ํา
39. โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง/ซอมแซมเครื่องพน
ยุง
40. โครงการจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย
41. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
รวม

ดําเนินการแลว
ผลการดําเนินงาน

10,000

ดําเนินการแลว

85,000

ดําเนินการแลว

150,000
150,000
4,295,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ชื่อโครงการ
42. โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน
43. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว

งบประมาณ
20,000
20,000
รวม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

40,000

5. การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ชื่อโครงการ
44. คาใชจายจัดกิจกรรมวันทองถิ่น
45. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล
46. โครงการ อบต.สัญจร
47. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
48. โครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของ
ผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
49. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เขาคาย
ธรรมะ) ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง
50. จัดซื้อครุภัณฑที่ดินและสิ่งปลูกสราง
51. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ
ของทางราชการ

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

10,000
10,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

50,000
20,000
200,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

20,000

ดําเนินการแลว

300,000
5,000

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

รวม

615,000

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในภาพรวม
คําชี้แจง แบบที่ 3/2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลักจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ (หลังเดือนกันยายน)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 40 – 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  คาขาย ธุรกิจสวนตัว
 รับจาง
 นักเรียนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
สวนที่ 2 ความถึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรดานที่......................................................................................................................
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยใน
ภาพรวมมากนอยเพียงใด
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ฯ

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร
คําชี้แจง แบบที่ 3/3 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 40 – 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  คาขาย ธุรกิจสวนตัว
 รับจาง
 นักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการ
พัฒนายุทธศาสตรดานตางๆ โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย เทาใด
2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

คะแนน
(10 คะแนน)

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็น

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประเด็น
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................. .........
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................

