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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกต$างกันมีจุดหมายไม$
เหมือนกัน แต$กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข2องสัมพันธ5กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช2ด2วยกันอย$างเหมาะสม จะช$วยให2ผู2บริหารท2องถิ่น พนักงานส$วนตําบล
พนักงานจ2าง สมาชิกสภาท2องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท2องถิ่นตามแผนงาน โครงการได2
อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นจึง
เปนการติดตามผลที่ให2ความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู2รับผิดชอบแต$ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค5กรปกครองส$วน
ท2องถิ่ นหรื อกิ จกรรมต$า ง ๆ ที่ ดํ า เนิน การหรื อไม$ ได2 ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาท2 องถิ่ นที่ ได2 กําหนดไว2ห รื อไม$
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใช2ปHจจัยหรือทรัพยากรต$าง ๆ ในการพัฒนาองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นตรวจสอบดูว$า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได2รับปHจจัยหรือทรัพยากรทั้งด2านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว2หรือไม$อย$างไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว$าได2ผลตรงตามเปJาหมายที่กําหนดไว2หรือไม$เพียงใด มีปHญหา
อุปสรรคอะไรบ2าง ทั้งในด2านการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท2องถิ่น และขั้นตอนต$าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเปนเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นว$าดําเนินการได2ตามเปJาหมายที่กําหนดไว2หรือไม$ ทําให2
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได2 อย$ า งเปนรู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ า ให2 ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ$อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปHญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท2องถิ่น โครงการ/กิจกรรมต$าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู2บริหารท2องถิ่น สมาชิกสภาท2องถิ่น ปลัดรองปลัดฯ ผู2บริหาร
ระดับหัวหน2าสํานักผู2อํานวยการกอง บุคลากรขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น สภาพพื้นที่และผู2มีส$วนเกี่ยวข2อง
เพื่อนําไปสู$การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให2เกิดความสอดคล2องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล2อมในสังคม
ภายใต2ความต2องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
บทสรุ ปของความสํ า คั ญก็ คื อ ในการไปสู$ การวางแผนการพั ฒ นาในป@ ต$ อ ๆ ไปเพื่ อให2 เ กิ ด ผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค$าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต2องเร$งรีบดําเนินการและจะต2องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต$าง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร2างให2เกิดจุด
แข็ งนี้ และเมื่ อพบปH ญ หาและอุ ป สรรคก็ จ ะต2 องตั้ งรั บ ให2 มั่น รอโอกาสที่ จ ะดํ า เนิ น การและตั้ งมั่ น อย$ า งสุ ขุ ม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เ ปนปH ญ หาและอุ ป สรรค เมื่ อพบจุ ด อ$ อนต2 องหยุ ด และถดถอยปH ญ หาลงให2 ไ ด2
ดําเนินการปรับปรุงให2ดีขึ้นตั้งรับให2มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท2ายเมื่อมีโอกาสก็จะต2องใช2พันธมิตรหรือผู2มีส$วนได2
ส$วนเสียในองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นให2เกิดประโยชน5เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต$าง ๆ พร2อมการ
ปรับปรุงและเร$งรีบดําเนินการ สิ่งเหล$านี้จะถูกค2นพบเพื่อให2เกิดการพัฒนาองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส$งผลให2เกิดกระบวนการพัฒนาอย$างเข2มแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปJาหมาย
และเปJาประสงค5ที่ตั้งไว2ได2อย$างดียิ่ง

2
1.2 วัตถุประสงค%ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@มุ$งค2นหาแผนงาน โครงการที่ได2ดําเนินการไปแล2ว
ว$าสิ่งใดควรดําเนินการต$อไปตามวัตถุประสงค5ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว$างดําเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท2องถิ่นนั้นว$ามีปHญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปJาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นที่ไม$ได2ดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปHญหาจากเรื่องใด จึงได2กําหนดเปน
วัตถุประสงค5ได2ดังนี้
1. เพื่ อเปนเครื่ องมื อในการบริ ห ารราชการท2 องถิ่ น ขององค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น ซึ่ งจะช$ ว ย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอํ า นาจหน2 า ที่ ของหน$ ว ยงาน รวมทั้ งปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานให2 ดี ขึ้น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให2ทราบความก2าวหน2าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปJาหมายที่กําหนดไว2 สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปHญหา อุปสรรคในการพัฒนาท2องถิ่นตามภารกิจที่ได2กําหนดไว2
3. เพื่อ เปนข2อ มูล สํา หรับ เร$ง รัด ปรับ ปรุง แก2ไ ข ข2อ บกพร$อ งของการดํา เนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม$เหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช2จ$ายงบประมาณขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
5. เพื่อสร2างความรับผิดชอบของผู2บริหารท2องถิ่น ปลัดรองปลัดผู2บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นที่จะต2องผลักดันให2การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต$าง ๆ เปนไปอย$างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค5กับให2เกิดประโยชน5กับผู2มีส$วนได2เสีย ผู2มีส$วนเกี่ยวข2อง ประชาชนในตําบล
ชุมชนหรือสังคมส$วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร2อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ]ายต$าง ๆ ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข2อ 29 กํ าหนดว$า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท2องถิ่น มีอํานาจหน2าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได2 จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต$อผู2บริหารท2องถิ่น เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอต$อสภาท2องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นพร2อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให2ประชาชนในท2องถิ่นทราบในที่เปaดเผยภายในสิบห2าวันนับ
แต$วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล$าวและต2องปaดประกาศไว2เปนระยะเวลาไม$น2อยกว$าสามสิบวัน โดยอย$าง
น2 อ ยป@ ล ะสองครั้ ง ภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อนตุ ล าคมของทุ ก ป@ (4) แต$ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทํางานเพื่อช$วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด2วย
1) สมาชิกสภาท2องถิ่นที่สภาท2องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผู2แทนประชาคมท2องถิ่นที่ประชาคมท2องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผู2แทนหน$วยงานที่เกี่ยวข2องที่ผู2บริหารท2องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
4) หัวหน2าส$วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
5) ผู2ทรงคุณวุฒิที่ผู2บริหารท2องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น ต2อง
ดําเนินการให2การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค5ตามแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ ดังนี้
1.ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@โดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห2วงเวลาให2เหมาะสมกับองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห2วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได2ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ต$อ
ผู2บริหารท2องถิ่นเพื่อดําเนินการต$อไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท2 อ งถิ่ น ขององค5 ก รปกครองส$ ว นท2 อ งถิ่ น
ได2กําหนดการแบ$งขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น ดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงค5และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร5
และโครงการเพื่อการพั ฒนาท2องถิ่น จะเริ่ มดํา เนิน การศึกษาและรวบรวมข2อมู ลของโครงการที่จ ะติด ตามว$า มี
วัตถุประสงค5หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว2หรือไม$ (ซึ่งดูได2จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ2า
กําหนดไว2แล2วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผู2รับผิดชอบ ใครเปนผู2ใช2ผลการติดตาม เปนต2น จากนั้นศึกษาว$าผู2ใช2
ผลการนําผลไปใช2ประโยชน5อย$างไร เมื่อใด ข2อมูลหลัก ๆ ที่ต2องการคืออะไร ต2องการให2รายงานผลอย$างไร มี
ข2อเสนอแนะในการติดตามผลอย$างไร ซึ่งการศึกษาดังกล$าวอาจใช2วิธีสัมภาษณ5และ/หรือสังเกตแล2วนําผลที่ได2มา
กําหนดเปนวัตถุประสงค5และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค5และขอบเขตในการติดตามงานจากข2อ
2.1 มาวิเคราะห5 แล2วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด2วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค5การติดตามแหล$งข2อมูล
เวลาที่เก็บข2อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข2อมูล และวิธีการวิเคราะห5ข2อมูล จากนั้นสร2างเครื่องมือซึ่งส$วนใหญ$จะเปน
แบบสัมภาษณ5หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนิน การหรือปฏิบั ติต ามแผนพั ฒนาท2องถิ่ น เปนการดํ าเนิน การตามวั ตถุ ประสงค5 และ
ขั้น ตอนที่ ได2 กํา หนดไว2 ซึ่งสิ่งสํา คัญ ที่ ต2องการในชั้น นี้ คือ ข2 อมู ลจากแหล$ งต$ าง ๆ ดั งนั้ น แม2 จะวางแผนพัฒ นา
ท2องถิ่นไว2ดีและได2ข2อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต$ถ2าในเชิงปริมาณได2น2อยก็ต2องติดตามเพิ่มจนกว$าจะได2ครบขั้น
ต่ําตามที่กําหนดไว2ตามแผนพัฒนาท2องถิ่น
2.4 การวิเคราะห5ข2อมูล เปนการวิเคราะห5ตามวัตถุประสงค5ของการติดตามที่กําหนดไว2 แต$ละ
โครงการตามตัวชี้วั ดที่กําหนดไว2 โดยอาจใช2วิ ธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช$น การแจงนั บ ค$ าร2อยละ ค$าเฉลี่ย ค$ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนต2น หรืออาจใช2การวิเคราะห5แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท5 (Gantt Chart) หรืออาจใช2หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท2องถิ่นเปนการรายงานให2ผู2เกี่ยวข2องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไว2ตามแผนพัฒนาท2องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได2
ตามความเหมาะสมขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด2วยก็ได2ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค5และประโยชน5ที่คาดว$าจะ
ได2รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส$วนที่ 2และส$วนที่ 3
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2.6รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได2 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นต$อผู2บริหารท2องถิ่ น
เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอต$อสภาท2องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น โดย
อย$างน2อยป@ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป@
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อให2เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก2ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นหรือผู2เกี่ยวข2องหรือผู2มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝ]ายต$าง ๆ ได2รับรายงานสรุปแล2วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก2ไขปHญหาที่ได2จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได2ตามความเหมาะสมต$อผู2บริหารท2องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นมีอํานาจหน2าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต$อผู2บริหารท2องถิ่น เพื่อให2
ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอต$อสภาท2องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นโดยอย$างน2อยป@ละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป@
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข2อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู2บริหารท2องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

ผู2บริหารท2องถิ่น

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห2
ประชาชนในตํ า บล../อปท. ...
ทราบในที่เปaดเผยภายในสิบห2าวัน
นั บ แต$ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล$ า วและต2 อ งปa ด
ประกาศไว2เปนระยะเวลาไม$น2อย
กว$าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

สภาท2องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ตั้งข2อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ผู2บริหารท2องถิ่น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ5หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นใช2ในการเก็บข2อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช2เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นได2คิดสร2างไว2เพื่อ
ใช2ในการติดตามและประเมินผล เช$น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส$วนประมาณค$า และวิธีการ เปนต2น และหรือ
โดยการสร2างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นได2แก$ แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบ
สัมภาษณ5 (Interview) และแบบสังเกตการณ5 (Observation) เปนต2น โดยอาศั ยสภาพพื้น ที่ทั่ว ไป อํ านาจ
หน2าที่ ภารกิจขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นรวมถึงผู2มีส$วนได2เสียในท2องถิ่นรวมทั้งเกณฑ5มาตรฐาน แบบต$าง ๆ
ที่ ไ ด2 กํ า หนดขึ้ น หรื อการนํ าไปทดลองใช2 เ พื่ อปรั บ ปรุ ง แก2 ไ ขแล2 ว จึ งนํ า เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท2องถิ่นไปใช2ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข2อมูล วิเคราะห5ข2อมูล
สรุปข2อมูลที่เปนจริงต$อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่นขององค5กรปกครองส$วน
ท2องถิ่นอย$างน2อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ$านมาทุก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได2 จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต$ อ
ผู2บริหารท2องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให2ผู2บริหารท2องถิ่นเสนอสภาท2องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคล7อง (Relevance) เปนความสอดคล2องของยุทธศาสตร5 แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได2กําหนดขึ้นมีความสอดคล2องและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศน5ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
1.3 ความเพี ยงพอ (Adequacy) กํ า หนดทรั พ ยากรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด2วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ5 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู$
จริงในองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก7าวหน7า (Progress) กรอบของความก2าวหน2าแผนงาน โครงการต$าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ปนโครงการในรอบ 4 ป@ วั ด ได2 จ ากช$ อ งป@ ง บประมาณและที่ ผ$ า นมา โครงการที่ ต$ อ เนื่ อ งจาก
ป@งบประมาณที่ผ$านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพัน ธ5กันระหว$า ง
ผลผลิ ต หรื อ ผลที่ ได2 รั บ จริ งกั บ ทรั พยากรที่ ถู กใช2 ไปในการพั ฒ นาท2 องถิ่ น ขององค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น ซึ่ ง
สามารถวัดได2ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนต2น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เปนผลที่ ไ ด2 จ ากประสิ ท ธิ ภ าพทํ า ให2 เ กิ ด ผลลั พ ธ5 แ ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได2ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได2เฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนต2น
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กําหนดแนวทางการวิเคราะห5สภาพแวดล2อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะต2อง
วิเคราะห5สภาพแวดล2อมขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นทั้งในระดับหมู$บ2านและระดับตําบล และอาจรวมถึง
อําเภอ....และจังหวัด....ด2วย เพราะว$ามีความสัมพันธ5และปฏิสัมพันธ5ในเชิงการพัฒนาท2องถิ่นแบบองค5รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท2 องถิ่ น ขององค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค5ประกอบใหญ$ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู2เข2าร$วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต$าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปJาหมายเพื่อมุ$งตอบปHญหาการติดตามและประเมินผลได2อย$างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได2
2) การสํา รวจ (survey) เปนการรวบรวมข2 อมูลจากบัน ทึกหรื อทะเบียนที่ ผู2รับผิ ดชอบ
โครงการจัดทําไว2แล2ว หรืออาจเปนข2อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต2องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู2มี
ส$วนเกี่ยวข2อง เจ2าหน2าที่ บุคลากรขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นเปนข2อมูลที่มีอยู$ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต2องการ ซึ่งศึกษาได2โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได2
3. กําหนดเครื่องมือที่ใช7ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท2 องถิ่ น ขององค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น
กําหนดเครื่องมือที่ใช2ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต$าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช2
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท2องถิ่น เช$น การทดสอบ
และการวัดโครงการก$อสร2างถนนลาดยางชนิดแอลฟHลท5ติกคอนกรีต เส2นหนองตะกู หมู$ที่ 7 (จะใช2การทดสอบ
และการวัดอย$างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป@ (จะใช2การทดสอบและการวัดอย$างไร)
โครงการพัฒนาแหล$งเรียนรู2และภูมิปHญญาท2องถิ่น (จะใช2การทดสอบและการวัดอย$างไร) เปนต2น
3.2 การสัมภาษณ5 (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณ5เดี่ยว หรือกลุ$มก็ได2 การสัมภาษณ5เปน
การยืนยันว$า ผู2มีส$วนเกี่ยวข2อง ผู2ได2รับผลกระทบมีความเกี่ยวข2องและได2รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ5ถูกแบ$งออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ5แบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช2แบบสัมภาษณ5แบบมีโครงสร2าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ5 และ
การสัมภาษณ5แบบไม$เปนทางการ (informal interview) ซึ่งคล2าย ๆ กับการพูดสนทนาอย$างไม$มีพิธีรีตอง
ไม$เคร$งครัดในขั้นตอน
3.3 การสั งเกต (Observations) คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาองค5 กร
ปกครองส$วนท2องถิ่นใช2การสังเกตเพื่อเฝJาดูว$ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท2องถิ่นขององค5กรปกครองส$วน
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ท2องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส$วนร$วม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข2าไปใช2ชีวิต
ร$วมกับประชาชาชนในหมู$บ2านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร$วมกัน (2) การสังเกตแบบไม$มีส$วนร$วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร2าง และความสัมพันธ5ของผู2มีส$วนได2เสียในองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
3.4 การสํ า รวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การสํ า รวจเพื่ อประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู2
ทัศนคติ ความพึ งพอใจ ความจํ า เปน ความต2 องการของประชาชนในตํ า บล.../องค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศ
ทางการสํารวจไว2เปนหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ทธศาสตร5 และโครงการมี ความ
จําเปนอย$างยิ่งที่จะต2องใช2เอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวข2องกับยุทธศาสตร5การพัฒนา ปHญหาความต2องการของ
ประชาชนในท2องถิ่น สาเหตุของปHญหา แนวทางการแก2ไขปHญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปJาประสงค5
ค$าเปJาหมาย กลยุทธ5 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน5ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น

5. ประโยชน%ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน5ที่สําคัญคือ การนําไปใช2แก2ไขปHญหาต$าง ๆ ระหว$างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช2สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ในอนาคต ประโยชน5ต$าง ๆ แยกเปน
หัวข2อได2 ดังนี้
1. ได2ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ5ต$าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให2วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได2ทราบถึงข2อดี ข2อเสีย ข2อบกพร$องต$าง ๆ ตลอดจนปHจจัยที่ทําให2แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท2องถิ่นมีปHญหา ทําให2สามารถแก2ไขได2ทุกจุด ตรงเปJาหมายอย$างทันท$วงที ทั้งใน
ปHจจุบันและอนาคต
3. ช$ ว ยให2 ก ารใช2 ท รั พยากรต$ า ง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ2 มค$ าไม$ เ สี ย ประโยชน5 ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท2องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห5ข2อมูลต$าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต2องการ สภาพปHญหาต$าง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาท2องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข2อมูลที่เปนจริง ทําให2ได2รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู2มีส$วนได2เสีย หน$วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค5กรต$าง ๆ
5. กระตุ2นให2ผู2ปฏิบัติงานและผู2เกี่ยวข2องกับการพัฒนาท2องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต$อหน2าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรื อร2นในการแก2ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหาข2อมูลให2เปนปHจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู2บริหารท2องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู2บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ]ายต$าง ๆ ของ
องค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได2อย$างถูกต2อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท2องถิ่นให2
สอดคล2องกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหน2าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต$าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก2ไขและปJองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได2
7. ทําให2ภารกิจต$าง ๆ ของบุคลากรในองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นแต$ละคน แต$ละสํานัก/กอง/ฝ]าย
ต$าง ๆ มีความสอดคล2องกัน ประสานการทํางานให2เปนองค5รวมของหน$วยงาน ทําให2เปJาหมายขององค5กรปกครอง
ส$วนท2องถิ่นเกิดความสําเร็จตามเปJาหมายหลัก มีความสอดคล2องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให2เปนไปและตรงตามวัตถุประสงค5ของโครงการ กิจกรรม
งานต$าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได2รับการบริการประชาชนในเขตตําบล..../องค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท7องถิ่นตามแผนพัฒนาท7องถิ่น(พ.ศ. 2557-2560)
2.1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได7รับ และการเบิกจายงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปW ปWงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
(1)แผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2557-2559(เฉพาะปW พ.ศ. 2557)
โครงการตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร%
จํานวน
จํานวนเงิน
แนวทางการพัฒนา
โครงการ
(บาท)
1. ด2านโครงสร2าง
พื้นฐาน

1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด2านการส$งเสริม 2.1 ส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรมและ
การรวมกลุ$มของเกษตรกร
คุณภาพชีวิต
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคมและการ
สาธารณสุข
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2าน
การศึกษาทั้งในระบบและการศึกษา
นอกระบบ
3. ด2านการเมืองและ 3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและ
การบริหารจัดการ
การบริหารงานองค5กรตามหลักธรร
องค5กร
มาภิบาล
3.2 ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
4. ด2านการจัดระเบียบ 4.1 งานปJองกันและบรรเทา
สังคมและการรักษา สาธารณภัย
ความสงบเรียบร2อย 4.2 แก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกัน
รักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิตและ
ทรัพย5สินของประชาชน
5. ด2านการบริหาร
5.1 การบริหารจัดการ การอนุรักษ5
จัดการการอนุรักษ5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม
6. การพัฒนาด2าน
6.1 การส$งเสริมกิจกรรมด2านการกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม
การออกกําลังกายและสถานที่ออก
จารีตประเพณีและ กําลังกาย
ภูมิปHญญาท2องถิ่น
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญ
H ญา
ท2องถิ่น

รวม

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

18

12,017,000.00

8

2,562,280.00

21

3,120,000.00

9

5,490,827.00

22

4,109,000.00

1

600.00

5

235,000.00

1

8,400.00

13

730,000.00

-

-

17

2,360,000.00

5

481,970.00

96

22,571,000.00

22

8,544,077.00
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(2) แผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2558-2560(เฉพาะปW พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร%

แนวทางการพัฒนา

1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน 1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหา
อุทกภัยและภัยแล2ง
2. ด2านการส$งเสริม
2.1 การส$งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อ
คุณภาพชีวิต
ผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพและ
ส$งเสริมการรวมกลุ$มของเกษตรกร
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคม คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
2.4 สนับสนุนด2านการสาธารณสุข
สุขภาพประชาชน
3. พัฒนาด2านการเมือง
และการบริหารจัดการ
องค5กร

3.1 พัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการ
บริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส$งเสริมการกระบวนการมีส$วนร$วม
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4. ด2านการจัดระเบียบ
4.1 ส$งเสริมงานปJองกันและบรรเทา สา
สังคมและการรักษาความ ธารณภัย
สงบเรียบร2อย
4.2 การแก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกัน
และรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิต
และทรัพย5สินของประชาชน
5. ด2านการบริหารจัดการ 5.1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ5
และการอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6. ส$งเสริมการกีฬา
6.1 ส$งเสริมกิจกรรมด2านกีฬา การออก
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต กําลังกายและสถานที่ออกกําลังกาย
ประเพณีและภูมิปญ
H ญา 6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา
ท2องถิ่น
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ Hญญา
ท2องถิ่น
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

43

13,130,000.00

5

3,792,270.00

32

4,514,000.00

7

5,612,420.00

15

2,184,000.00

3

121,200.00

7

360,000.00

1

800.00

2

50,000.00

-

-

11

2,420,000.00

5

547,681.00

110

22,658,000.00

21

10,074,371.00
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(3) แผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะปW พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร%
1. ด2านโครงสร2าง
พื้นฐาน

2. ด2านการส$งเสริม
คุณภาพชีวิต

3. ด2านการเมืองและ
การบริหารจัดการ
องค5กร
4. ด2านการจัด
ระเบียบสังคมและกา
รักษาความสงบ
เรียบร2อย
5. ด2านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม
6. ด2านการส$งเสริม
กีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปHญญาท2องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา
และท$อระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ํา
เพื่อแก2ไขปHญหา อุกทกภัยและภัย
แล2ง
2.1 ส$งเสริมการทําอาชีพ
เกษตรกรรมเพื่อผลิตสินค2าเกษตรเชิง
คุณภาพและส$งเสริมกิจกรรมการ
รวมกลุม$ เกษตรกร
2.1 ส$งเสริมการสวัสดิการสังคมเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.4 สนับสนุนงานสาธารณสุข เพือ่
สุขภาพที่ดีของประชาชน
3.1 พัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการ
บริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิ
บาล
3.2 ส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วม
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4.1 การปJองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
4.2 แก2ไขปHญหายาเสพติด การรักษา
ความสงบเรียบร2อยในชีวิตและ
ทรัพย5สินของประชาชน
5.1 การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6.1 การส$งเสริมกิจกรรมกีฬา การ
ออกกําลัง สถานที่ออกกําลังกาย
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปHญญาท2องถิ่น
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

28

10,470,000.00

6

3,161,992.00.00

25

6,040,000.00

7

5,710,860.00

25

1,697,000.00

2

31,610.00

9

610,000.00

1

18,400.00

5

160,000.00

-

-

7

600,000.00

5

576,717.00

99

19,577,000.00

21

9,499,579.00
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(4) แผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2560-2562(เฉพาะปW พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร%
1.ด2านโครงสร2าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหา
อุทกภัยและภัยแล2ง
2. ด2านการส$งเสริม
2.1 ส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิต
ผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพและ
สนับสนุนการรวมกลุ$มของเกษตรกร
2.2 ส$งเสริมการสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห5
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
2.4 ส$งเสริมงานด2านสาธารณสุข เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน
3. ด2านการเมืองและ 3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการ
การบริหารจัดการ
บริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
องค5กร
3.2 ส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนเพื่อพัฒนาท2องถิ่น
4. ด2านการจัด
4.1 สนับสนุนงานปJองกันและบรรเทาสา
ระเบียบสังคมและการ ธารณภัย
รักษาความสงบ
4.2 การแก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกัน
เรียบร2อย
และรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิต
และทรัพย5สินของประชาชน
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ5
และการอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม
6. ด2านการส$งเสริม
6.1 ส$งเสริมกิจกรรมกีฬา การออกกําลัง
กีฬา ศิลปะ
กาย และสถานที่ออกกําลังกาย
วัฒนธรรม จารีต
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมรัฐพิธี ศาสนา
ประเพณีและภูมิ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ Hญญา
ปHญญาท2องถิ่น
ท2องถิ่น
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

18

5,224,420.00

6

2,650,142.00

18

7,487,000.00

8

5,927,110.00

16

239,900.00

2

95,180.00

8

380,000.00

1

10,000.00

1

30,000.00

1

25,000.00

6

620,000.00

3

87,395.00

67

13,981,320.00

21

8,794,827.00
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2.2ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได7รับ และการเบิกจายงบประมาณในปWงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได7รับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
โครงการเพื่อการพัฒนาท7องถิ่นที่ไมได7ดําเนินการ
(1) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร%
1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน
2. ด2านการส$งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
3. ด2านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค5กร
4. ด2านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร2อย
5. ด2านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6. การพัฒนาด2านกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
10
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 ส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรมและการรวมกลุ$มของเกษตรกร
14
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ
3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการบริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
21
3.2 ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
4.1 สนับสนุนงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4
4.2 แก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกันรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิตและทรัพย5สิน
ของประชาชน
5.1 การบริหารจัดการ การอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
13

จํานวนเงิน
9,454,720.00

เหตุผลที่ไมได7ดําเนินการจริง
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

2,470,000.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

4,108,400.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

730,000.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

6.1 การส$งเสริมกิจกรรมด2านการกีฬา การออกกําลังกาย และสถานที่ออกกําลัง
กาย
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น
รวม

12

1,878,030.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

74

18,867,750.00

226,600.00

14
(2) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร%
1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน

2. ด2านการส$งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

3. ด2านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค5กร
4. ด2านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร2อย
5. ด2านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6. ส$งเสริมการกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปHญญาท2องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหาอุทกภัยและภัยแล2ง
2.1 การส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรม เพื่อผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพและ
ส$งเสริมการรวมกลุ$มของเกษตรกร
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.4 สนับสนุนด2านการสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน
3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการบริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท2องถิ่น
4.1ส$งเสริมงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 การแก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกันและรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิตและ
ทรัพย5สินของประชาชน
5.1 การบริหารจัดการ การอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

จํานวนโครงการ
38

6.1 การส$งเสริมกิจกรรมด2านการกีฬา การออกกําลังกาย และสถานที่
ออกกําลังกาย
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น
รวม

28

จํานวนเงิน
9,337,730.00

เหตุผลที่ไมได7ดําเนินการจริง
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

งบประมาณที่
โครงการที่ไม$ได2ดําเนินการ
ดําเนินการจริงสูงกว$า เนื่องจากงบประมาณไม$
งบประมาณตามแผน เพียงพอ
จํานวน 1,098,420.00
บาท

12

2,062,800.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

6

359,200.00

2

50,000.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

6

1,872,319.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

92

14,780,469.00

15
(3) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร%
1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน

2. ด2านการส$งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

3. ด2านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค5กร
4. ด2านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร2อย
5. ด2านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6. ด2านการส$งเสริมกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหาอุทกภัยและภัยแล2ง
2.1 การส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรม เพื่อผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพและ
ส$งเสริมการรวมกลุ$มของเกษตรกร
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.4 สนับสนุนด2านการสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการบริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4.1 การปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 การแก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกันและรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิตและ
ทรัพย5สินของประชาชน
5.1 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

จํานวนโครงการ
25

จํานวนเงิน
9,092,800.00

เหตุผลที่ไมได7ดําเนินการจริง
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

18

329,140.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

22

1,665,390.00

8

591,600.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

5

160,000.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

6.1 การส$งเสริมกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสถานที่ ออกกําลังกาย
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น

2

22,293.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

80

11,861,223.00

รวม
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(4) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร%
1. ด2านโครงสร2างพื้นฐาน

2. ด2านการส$งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

3. ด2านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค5กร
4. ด2านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร2อย
5. ด2านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม
6. ด2านการส$งเสริมกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา
และท$อระบายน้ํา
1.2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหาอุทกภัยและภัยแล2ง
2.1 การส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรม เพื่อผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพและ
สนับสนุนการรวมกลุ$มของเกษตรกร
2.2 ส$งเสริมสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห5
2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
2.4 สนับสนุนด2านการสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.1 การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการบริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4.1 สนับสนุนงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 การแก2ไขปHญหายาเสพติด ปJองกันและรักษาความสงบเรียบร2อยในชีวิตและ
ทรัพย5สินของประชาชน
5.1 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

จํานวนโครงการ
12

จํานวนเงิน
2,650,542.00

เหตุผลที่ไมได7ดําเนินการจริง
เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

10

1,559,890.00

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

14

-

7

370,000.00

-

-

6.1 การส$งเสริมกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสถานที่ ออกกําลังกาย
6.2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น

3

532,605.00

46

5,113,037.00

รวม

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ
-

เนื่องจากงบประมาณไม$
เพียงพอ

17
ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได7รับและการเบิกจายงบประมาณ ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
โครงการเพื่อการพัฒนาท7องถิ่นที่ได7ดําเนินการจริง
(1) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร%
1. ด7านโครงสร7างพื้นฐาน

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.1 ก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ2าน เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกใน
ตาจันทร5 หมู$ที่ 10
การคมนาคม
1.2 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวก
สายรอบสระน้ําบางลําพู หมู$ที่ 7
ในการคมนาคม
1.3 โครงการกําจัดวัชพืชลําห2วยเบญจา หมู$ที่ 5 เพื่อทําความสะอาดแหล$งน้ํา แก2ไขปHญหา
อุทกภัย ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการเกษตร
โครงการ

1.4 โครงการก$อสร2างผนังกั้นน้ําริมสระน้ํา
เพื่อปJองกันการพังทลายของดิน
หมู$ที่ 9
1.5 โครงการกําจัดวัชพืชลําห2วยเบญจา หมู$ที่ 8 เพื่อทําความสะอาดแหล$งน้ํา
1.6 โครงการขยายเขตระบบท$อส$งน้ําเพื่อ
เพื่อให2ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการเกษตรกรรม
การเกษตร หมู$ที่ 1 ถึง หมู$ที่ 3
1.7 โครงการขุดลอกสระน้ําคึกฤทธิ์
เพือ่ ทําความสะอาดแหล$งน้ํา
(แอ$งน้ําตาเรือง) หมู$ที่ 8
1.8 โครงการก$อสร2างถนนลูกรัง สายเพชรเจริญ เพือ่ ให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม
หมู$ที่ 12
รวม8 โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)
548,000.00
554,000.00
40,500.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชนได2รับความสะดวกในกา
คมนาคม
แหล$งน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําใช2
เพื่อการเกษตร ปHญหาน้ําท$วมพื้นที่
ลดลง
ปHญหาการพังทลายของดินลดลง

140,000.00
(จ$ายขาดเงินสะสม)
10,300.00
แหล$งน้ําสะอาดขึ้น ประชาชนมีน้ํา
(จ$ายขาดเงินสะสม) ใช2เพื่อการเกษตรกรรม ปHญหาน้ํา
ท$วมขังพื้นที่ลดลง
302,000.00
ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ
เกษตรกรรม
122,480.00
แหล$งน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําใช2
เพื่ออุปโภคบริโภค
845,000.00
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
2,562,280.00

18
ยุทธศาสตร%

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปJองกันปHญหาการแพร$ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลแหลมทราย

จํานวนเงิน
(บาท)
1,200.00

2.2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห$งชาติ

เพื่อส$งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให2มีความคิด
สร2างสรรค5และกล2าแสดงออก

53,027.00

2.3 โครงการสนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค$าอาหารกลางวันศูนย5พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
2.4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวาลุการาม

เพื่อให2เด็กได2รับประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน5ครบทั้ง 5 หมู$

36,000.00

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

260,000.00

2.5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวิเวการาม

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$
เด็กนักเรียน

108,000.00

2.6 โครงการอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน5 (สาธารณสุขมูลฐาน)
2.7 เบี้ยยังชีพผู2ป]วยเอดส5

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุขของสมาชิก
อสม.ตําบลแหลมทราย
เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2ป]วยเอดส5

180,000.00

2.8 เบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2สูงอายุ

4,559,100.00

ผู2สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.9 เบี้ยยังชีพผู2พิการ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตผู2พิการ

281,500.00

ผู2พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ

2. ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 โครงการปJองกันและแก2ไขปHญหาการแพร$
ระบาดของยาเสพติด

รวม 9 โครงการ

12,000.00

5,490,827.00

ผลที่ได7รับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมี
ความรู2และไม$ข2องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนได2มีส$วนร$วมใน
กิจกรรมงานวันเด็ก กล2าคิดและ
กล2าแสดงออก
เด็กเล็กได2รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน5 ครบทั้ง 5 หมู$ทุกคน
เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
ประชาชนในพื้นที่ได2รับบริการด2าน
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย$างทั่วถึง
ผู2ป]วยฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ยุทธศาสตร%
3. ด7านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค%กร

โครงการ
3.1 โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวน/จัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น
รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร%
4. ด7านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร7อย

โครงการ
4.1 โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช$วงเทศกาลวันสําคัญ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของผู2ใช2รถใช2ถนน
ช$วงเทศกาลต$าง ๆ
รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร%
5. ด7านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ%ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม

โครงการ
-

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

จํานวนเงิน
(บาท)
600.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนมีส$วนร$วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น

600.00

จํานวนเงิน
(บาท)
8,400.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

8,400.00

จํานวนเงิน
(บาท)
-

ผลที่ได7รับ
-
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6. การพัฒนาด7านกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปaญญาท7องถิ่น

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมกิจกรรมกีฬา สร2างความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนห$างไกล
ยาเสพติด
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการอนุรักษ5
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

จํานวนเงิน
(บาท)
89,935.00

6.4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต5

เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการอนุรักษ5
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

9,670.00

6.5 อุดหนุนวัดวาลุการาม (งานประเพณีแห$ง
พระแข$งเรือประจําอําเภอหลังสวน)

เพื่อร$วมอนุรักษ5ประเพณีอันดีงามของท2องถิ่น

โครงการ
6.1 โครงการจัดการแข$งขันกีฬาระดับตําบล
6.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเข2าพรรษา
6.3 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป@ใหม$

รวม 5 โครงการ

14,240.00
18,125.00

350,000.00
481,970.00

ผลที่ได7รับ
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
เด็กและเยาวชนหันมาเล$นกีฬา
ห$างไกลยาเสพติด
ประชาชนได2มีส$วนร$วมอนุรักษ5และ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
อนุรักษ5วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
อนุรักษ5วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
องค5กรและประชาชนมีส$วนร$วมใน
การอนุรักษ5ประเพณีท2องถิ่น
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ยุทธศาสตร%
1. ด7านโครงสร7างพื้นฐาน

โครงการ
1.1 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทัพยอ – ปากช$อง หมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 5
1.2 โครงการก$อสร2างถนนลูกรังสายแหลมทอง
หมู$ที่ 3
1.3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเปรมจิต
หมู$ที่ 8
1.4 โครงการขยายเขตระบบท$อส$งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู$ที่ 2 ต$อ หมู$ที่ 5
1.5 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทัพยอ-ปากช$อง หมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 5
1.6 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอนหลา หมู$ที่ 1

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกใน
การคมนาคม
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวก
ในการคมนาคม
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

จํานวนเงิน
(บาท)
584,900.00
71,500.00
167,370.00

เพื่อให2ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อทําการเกษตรกรรม

141,500.00
(จ$ายขาดเงินสะสม)
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม
1,813,000.00
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สําหรับพัฒนา อปท.
กรณีเร$งด$วน)
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม
1,014,000.00
(เงินอุดหนุนฯ)
รวม 6 โครงการ

3,792,270.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชนได2รับความสะดวกในกา
คมนาคม
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อทําการเกษตร
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

22
ยุทธศาสตร%

โครงการ

2. ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 ค$าจ2างที่ปรึกษาซึ่งไม$เกี่ยวกับครุภัณฑ5
(โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน)

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานด2านบริการ
ให2มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

จํานวนเงิน
(บาท)
16,560.00

ผลที่ได7รับ
งานด2านบริการประชาชนของ อบต.
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

2.2 โครงการสนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค$าอาหารกลางวันศูนย5พัฒนาเด็ก
เล็กฯ)
2.3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวาลุการาม,โรงเรียนวัดวิเวการาม

เพื่อให2เด็กได2รับประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน5ครบทั้ง 5 หมู$

48,960.00

เด็กเล็กได2รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน5 ครบทั้ง 5 หมู$ทุกคน

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

344,000.00

เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ

2.4 โครงการอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน5 (สาธารณสุขมูลฐาน)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุขของสมาชิก
อสม.ตําบลแหลมทราย

90,000.00

ประชาชนในพื้นที่ได2รับบริการด2าน
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย$างทั่วถึง

2.5 เบี้ยยังชีพผู2ป]วยเอดส5

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2ป]วยเอดส5

12,000.00

ผู2ป]วยฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.6 เบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2ป]วยเอดส5

4,628,900.00

ผู2สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.7 เบี้ยยังชีพผู2พิการ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตผู2พิการ

472,000.00

ผู2พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 7 โครงการ

5,612,420.00
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3. ด7านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค%กร

3.1 โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนรับฟHง
ความคิดเห็นของประชาชน

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น

จํานวนเงิน
(บาท)
400.00

3.2 โครงการส$งเสริมและสนับสนุนการสร2าง
ความปรองดองและสมานฉันท5ของคนในชุมชน
3.3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อสนับสนุนให2ประชาชนในท2องถิ่นมีความรัก
สามัคคีต$อกัน
เพื่อส$งเสริมพัฒนาองค5ความรู2แก$บุคลากร
ของท2องถิ่นและผู2นําในชุมชน

11,100.00

โครงการ

รวม 3 โครงการ

ยุทธศาสตร%
4. ด7านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร7อย

โครงการ
4.1 โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช$วงเทศกาลวันสําคัญ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของผู2ใช2รถใช2ถนน
ช$วงเทศกาลต$าง ๆ
รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร%
5. ด7านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ%ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม

โครงการ
-

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

109,700.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนมีส$วนร$วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท2องถิ่น
ประชาชนในท2องถิ่นเกิดความรัก
ความสามัคคีกัน
บุคลากรของท2องถิ่นและผู2นําชุมชน
ได2รับความรู2เพื่อนํามาพัฒนา
ท2องถิ่นของตนเอง

121,200.00

จํานวนเงิน
(บาท)
800.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช2รถใช2ถนน

800.00
จํานวนเงิน
(บาท)
-

ผลที่ได7รับ
-
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6. การพัฒนาด7านกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปaญญาท7องถิ่น

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมกิจกรรมกีฬา สร2างความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนห$างไกล
ยาเสพติด
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการอนุรักษ5
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

จํานวนเงิน
(บาท)
106,575.00

6.4 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห$งชาติ

เพื่อส$งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให2มีความคิด
สร2างสรรค5และกล2าแสดงออก

25,206.00

6.5 อุดหนุนวัดวาลุการาม (งานประเพณีแห$ง
พระแข$งเรือประจําอําเภอหลังสวน)

เพื่อร$วมอนุรักษ5ประเพณีอันดีงามของท2องถิ่น

400,000.00

โครงการ
6.1 โครงการจัดการแข$งขันกีฬาระดับตําบล
6.2 โครงการจัดกิจกรรมวันเข2าพรรษา
6.3 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป@ใหม$

รวม 5 โครงการ

1,400.00
14,500.00

547,681.00

ผลที่ได7รับ
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
เด็กและเยาวชนหันมาเล$นกีฬา
ห$างไกลยาเสพติด
ประชาชนได2มีส$วนร$วมอนุรักษ5และ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
อนุรักษ5วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
เด็กและเยาวชนได2มีส$วนร$วมใน
กิจกรรมงานวันเด็ก กล2าคิดและ
กล2าแสดงออก
องค5กรและประชาชนมีส$วนร$วมใน
การอนุรักษ5ประเพณีท2องถิ่น
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(3) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร%
1. ด7านโครงสร7างพื้นฐาน

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

จํานวนเงิน
(บาท)
593,600.00

1.2 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองส$งน้ําชลประทาน หมู$ที่ 8

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

596,600.00

ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

1.3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 4
1.4 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบห2วยเบญจา หมู$ที่ 8

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

187,000.00

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

643,392.00

ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

799,000.00

ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในกาคมนาคม

342,400.00

ประชาชนได2รับความสะดวกในกา
คมนาคม

โครงการ
1.1 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบสระน้ําบางลําพู หมู$ที่ 7

1.5 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 4
1.6 โครงการก$อสร2างถนนลูกรังสายแหลมทอง
หมู$ที่ 3 ต$อ หมู$ที่ 4

รวม 6 โครงการ

3,161,992.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 โครงการสนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหาร
เพื่อให2เด็กได2รับประทานอาหารกลางวันที่มี
สถานศึกษา (ค$าอาหารกลางวันศูนย5พัฒนาเด็ก ประโยชน5ครบทั้ง 5 หมู$
เล็กฯ)
2.2 โครงการอุดหนุนกิจการที่เปน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุขของสมาชิก
สาธารณประโยชน5 (สาธารณสุขมูลฐาน)
อสม.ตําบลแหลมทราย
ยุทธศาสตร%

โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)
48,960.00

ผลที่ได7รับ
เด็กเล็กได2รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน5 ครบทั้ง 5 หมู$ทุกคน

90,000.00

ประชาชนในพื้นที่ได2รับบริการด2าน
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย$างทั่วถึง
เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
ผู2ป]วยฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวาลุการาม

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

268,000.00

2.4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวิเวการาม

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$
เด็กนักเรียน

102,000.00

2.5 เบี้ยยังชีพผู2ป]วยเอดส5

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2ป]วยเอดส5

12,000.00

2.6 เบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2สูงอายุ

4,684,300.00

ผู2สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.7 เบี้ยยังชีพผู2พิการ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตผู2พิการ

505,600.00

ผู2พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 7 โครงการ

5,710,860.00
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ยุทธศาสตร%
3. ด7านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค%กร

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.1 โครงการส$งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา เพื่อส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน
แผนพัฒนาตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น
3.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานด2านบริการ
ผู2รับบริการ
ให2มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
โครงการ

รวม 2 โครงการ
ยุทธศาสตร%
4. ด7านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร7อย

โครงการ
4.1 โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช$วงเทศกาลวันสําคัญ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของผู2ใช2รถใช2ถนน
ช$วงเทศกาลต$าง ๆ
รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร%
5. ด7านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ%ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม

โครงการ
-

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

จํานวนเงิน
(บาท)
13,900.00
17,710.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
พัฒนาท2องถิ่นของตนเอง
งานด2านบริการประชาชนของ อบต.
มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

31,610.00
จํานวนเงิน
(บาท)
18,400.00

ผลที่ได7รับ
ประชาชนได2รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช2รถใช2ถนน

18,400.00
จํานวนเงิน
(บาท)
-

ผลที่ได7รับ
-
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6. การพัฒนาด7านกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปaญญาท7องถิ่น

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมกิจกรรมกีฬา สร2างความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนห$างไกล
ยาเสพติด
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการถวายความ
จงรักภักดีต$อสถาบันพระมหากษัตริย5
เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วมในการถวายความ
จงรักภักดีต$อสถาบันพระมหากษัตริย5

จํานวนเงิน
(บาท)
118,730.00

6.4 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห$งชาติ

เพื่อส$งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนให2มีความคิด
สร2างสรรค5และกล2าแสดงออก

31,957.00

6.5 อุดหนุนวัดวาลุการาม (งานประเพณีแห$ง
พระแข$งเรือประจําอําเภอหลังสวน)

เพื่อร$วมอนุรักษ5ประเพณีอันดีงามของท2องถิ่น

400,000.00

โครงการ
6.1 โครงการจัดการแข$งขันกีฬาระดับตําบล
6.2 โครงการจัดกิจกรรมวันพ$อแห$งชาติ
(5 ธันวาคม)
6.3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม$แห$งชาติ

รวม 5 โครงการ

15,400.00
10,630.00

576,717.00

ผลที่ได7รับ
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
เด็กและเยาวชนหันมาเล$นกีฬา
ห$างไกลยาเสพติด
ประชาชนได2มีส$วนร$วมอนุรักษ5และ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
อนุรักษ5วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
เด็กและเยาวชนได2มีส$วนร$วมใน
กิจกรรมงานวันเด็ก กล2าคิดและ
กล2าแสดงออก
องค5กรและประชาชนมีส$วนร$วมใน
การอนุรักษ5ประเพณีท2องถิ่น
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(4) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร%
1. ด7านโครงสร7างพื้นฐาน

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
617,750.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

180,000.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

1.3 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม
เพชรเจริญ หมู$ที่ 12

68,000.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการ
1.1 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางลําพู-ดอนตาผล หมู$ที่ 8 ต$อ หมู$ที่ 9
1.2 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบสระน้ําบางลําพู หมู$ที่ 7

1.4 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบห2วยเบญจา หมู$ที่ 8

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

643,392.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

1.5 โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 4

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

799,000.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

1.6 โครงการก$อสร2างถนนลูกรังสายแหลมทอง
หมู$ที่ 3 ต$อ หมู$ที่ 4

เพื่อให2ประชาชนได2รับความสะดวกในการคมนาคม

342,000.00 ประชาชนได2รับความสะดวกในการ
คมนาคม

รวม 6 โครงการ

2,650,142.00
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ยุทธศาสตร%

2.3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวาลุการาม

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

2.4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดวิเวการาม

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยแก$
เด็กนักเรียน

2.5 เบี้ยยังชีพผู2ป]วยเอดส5

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2ป]วยเอดส5

จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
72,020.00 เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด2าน
การศึกษายิ่งขึ้น
34,450.00 ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ2า
280,000.00 เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
90,000.00 เด็กนักเรียนได2รับประทานอาหาร
กลางวันมีประโยชน5มีคุณค$าทาง
โภชนาการ
12,000.00 ผู2ป]วยฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.6 เบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตแก$ผู2สูงอายุ

4,856,100.00 ผู2สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.7 เบี้ยยังชีพผู2พิการ

เพื่อส$งเสริมคุณภาพชีวิตผู2พิการ

2.8 โครงการฝ~กอบรมการทําดอกไม2จันทน5

เพื่อส$งเสริมอาชีพแก$ประชาชนในพื้นที่

โครงการ

2. ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 โครงการสนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหาร
สถานศึกษา
2.2 โครงการฉีดวัคซีนปJองกันโรคพิษสุนัขบ2า

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก$เด็กเล็กใน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กวัดวาลุการาม
เพื่อปJองกันการแพร$ระบาดของโรคพิษสุนัขบ2าน

567,200.00 ผู2พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 8 โครงการ

15,340.00 ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได2
เพิ่มขึ้น
5,927,110.00
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ยุทธศาสตร%
3. ด7านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค%กร

โครงการ
3.1 โครงการจัดเวทีประชาคมฯ
3.2 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น
เพื่อพัฒนาองค5ความรู2แก$บุคลากรท2องถิ่นและ
ผู2นําชุมชนในพื้นที่ตําบลแหลมทราย
รวม 2 โครงการ

ยุทธศาสตร%
4. ด7านการจัดระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร7อย

โครงการ
4.1 โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช$วงเทศกาลวันสําคัญ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของผู2ใช2รถใช2ถนน
ช$วงเทศกาลต$าง ๆ
รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร%
5. ด7านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ%ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม

โครงการ
5.1 โครงการปลูกต2นดาวเรืองเทิดพระเกียรติฯ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเทิดพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
รวม 1 โครงการ

จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
2,900.00 ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการ
พัฒนาท2องถิ่นของตนเอง
92,280.00 บุคลากรได2รับความรู2ใหม$ ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาพื้นที่ตําบลแหลมทราย
95,180.00
จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
10,000.00 ประชาชนได2รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช2รถใช2ถนน
10,000.00
จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
25,000.00 ได2แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู$หัวฯ
รัชกาลที่ 9
25,000.00
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ยุทธศาสตร%
6. ด7านการสงเสริมกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปaญญาท7องถิ่น

โครงการ
6.1 โครงการจัดการแข$งขันกีฬาระดับตําบล
6.2 โครงการร$วมกิจกรรมเรือยาวน2อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณฯ
6.3 อุดหนุนที่ว$าการอําเภอหลังสวน
(ทําซุ2มวางดอกไม2จันทน5)

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมกิจกรรมกีฬา สร2างความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนห$างไกล
ยาเสพติด
เพื่อร$วมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต$อสถาบัน
พระมหากษัตริย5

รวม 3 โครงการ

จํานวนเงิน
ผลที่ได7รับ
(บาท)
7,395.00 เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
เด็กและเยาวชนหันมาเล$นกีฬา
ห$างไกลยาเสพติด
50,000.00 องค5กรและประชาชนได2มีส$วนร$วม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
30,000.00 องค5กรและประชาชนได2แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต$อสถาบัน
พระมหากษัตริย5
87,395.00
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2.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท7องถิ่นที่ไมได7ดําเนินการและได7ดําเนินการจริง ปWงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ยุทธศาสตร%
1.ด2านโครงสร2าง
พื้นฐาน
2.ด2านการส$งเสริม
คุณภาพชีวิต
3.ด2านการเมือง
และการบริหาร
จัดการองค5กร
4. ด2านการจัด
ระเบียบสังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร2อย
5.ด2านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล2อม
6. ด2านการ
ส$งเสริมกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท2องถิ่น
รวม

โครงการที่ไมได7ดําเนินการ
2558
2559

2557
จํานวน
โครง
การ
10

จํานวนเงิน
(บาท)
9,454,720.-

จํานวน
โครง
การ
38

14

2,470,000.-

21

จํานวนเงิน
(บาท)
9,337,730.-

จํานวน
โครง
การ
25

328

-

4,108,400.-

12

4

226,600.-

13

จํานวนเงิน
(บาท)

2560

โครงการที่ได7ดําเนินการจริง
2558
2559

2557

9,092,800.-

จํานวน
โครง
การ
12

จํานวนเงิน
(บาท)
2,650,542.-

จํานวน
โครง
การ
8

18

329,140.-

10

1,559,890.-

2,062,800.-

22

1,665,390.-

14

6

359,200.-

8

591,600.-

730,000.-

2

50,000.-

5

12

1,878,030.-

6

1,872,319.-

74

18,867,750.-

92

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
โครง
การ
2,562,280.6

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
โครง
การ
3,756,270.6

9

5,490,827.-

7

5,612,420.-

-

1

600.-

3

7

370,000.-

1

8,400.-

160,000.-

-

-

-

2

22,293.-

3

532,605.-

80

11,861,223.-

46

5,113,037.-

2560

จํานวนเงิน
(บาท)
3,121,992.-

จํานวน
โครง
การ
6

จํานวนเงิน
(บาท)
2,650,142.-

7

5,710,860.-

7

5,927,110.-

121,200.-

2

31,610.-

2

95,180.-

1

800.-

1

18,400.-

1

10,000.-

-

-

-

-

-

1

25,000.-

5

481,970.-

5

547,681.-

5

576,717.-

3

87,395.-

24

8,544,077.-

22

10,038,371

21

9,459,579.-

20

8,794,827
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แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท7องถิ่นโดยตรง
คําชี้แจงแบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นโดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นได2ประกาศใช2แผนฯแล2ว
องค%การบริหารสวนตําบลแหลมทราย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท7องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท2องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย$างต$อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท2องถิ่นและประชาคมท2องถิ่นพิจารณาร$างแผน
ยุทธศาสตร5การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท7องถิ่น
7. มีการรวบรวมข2อมูลและปHญหาสําคัญของท2องถิ่นมาจัดทําฐานข2อมูล
8. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนเข2ามามีส$วนร$วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห5ศักยภาพของท2องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท2องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน5และภารกิจหลักการพัฒนาท2องถิ่นที่สอดคล2องกับ
ศักยภาพของท2องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน5และภารกิจหลักการพัฒนาท2องถิ่นที่สอดคล2องกับ
ยุทธศาสตร5จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ$งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปJาหมายการพัฒนาท2องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร5การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร5ที่สอดคล2องกับยุทธศาสตร5ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช2ยุทธศาสตร5
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ$มโครงการในแผนยุทธศาสตร5
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร5
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร5

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

สวนที่ 3
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ตารางสรุปการนําแผนพัฒนาท7องถิ่นไปปฏิบัติ
จําแนกตามรายยุทธศาสตร%
ปWงบประมาณ พ.ศ.2561(รอบธันวาคม 2561)
---------------------------------------------1. ยุทธศาสตร%ขององค%การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
1.1 วิสัยทัศน% (VISION)
“มุงพัฒนาการบริการสาธารณะ

สูคุณภาพชีวิตที่ดี น7อมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

1.2 ยุทธศาสตร%
ยุทธศาสตร%ที่ 1: พัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท2า ทางระบายน้ํา และท$อ
ท$อระบายน้ํา
แนวทางที่ 2 ก$อสร2าง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อแก2ไขปHญหาอุทกภัยและภัยแล2ง
ยุทธศาสตร%ที่ 2: ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1แนวทางการส$งเสริมอาชีพการเกษตรกรรม เพื่อผลิตสินค2าเกษตรเชิงคุณภาพ
และส$งเสริมการรวมกลุ$มของเกษตรกร
แนวทางที่ 2 แนวทางสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข
- การส$งเสริมและพัฒนาผู2สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล2อม
- การส$งเสริมและพัฒนาผู2พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล2อม
- การส$งเสริมด2านที่พักอาศัยให2แก$ผู2ยากไร2 ผู2ด2อยโอกาส ผู2ยากจน
แนวทางที่ 3 ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ
แนวทางที่ 4 สนับสนุนด2านการสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพประชาชน
ยุทธศาสตร%ที่ 3 : การพัฒนาด7านการเมืองและการบริหารจัดการองค%กร
แนวทางที่ 1การพัฒนาบุคลากรท2องถิ่นและการบริหารงานองค5กรตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร%ที่ 4: ด7านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย
แนวทางที่ 1 การปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 การแก2 ไขปH ญ หายาเสพติ ด การปJ องกั น รั ก ษาความสงบเรี ย บร2 อยในชี วิ ต และ
ทรัพย5สินของประชาชน
ยุทธศาสตร%ที่ 5 : ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล7อม
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการ การอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
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ยุทธศาสตร%ที่ 6 : สงเสริมด7านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท7องถิ่น
แนวทางที่ 1 การส$งเสริมกิจกรรมด2านการกีฬา การออกกําลังกาย ถานที่ออกกําลังกาย
แนวทางที่ 2 ส$งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญา
ท2องถิ่น
1.3 เป\าประสงค%
1) ระบบโครงสร2างพื้นฐานครอบคลุมทั่วทั้งตําบลแหลมทราย
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) ประชาชนมีส$วนร$วมในการพัฒนาท2องถิ่น
4) ชุมชนมีความสงบเรียบร2อย ประชาชนได2รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน
5)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมได2รับการบริหารจัดการเพื่อใช2ประโยชน5อย$างยั่งยืน
6) ประชาชนมีส$วนร$วมในการอนุรักษ5วัฒนธรรมประเพณีท2องถิ่น
1.4 ตัวชี้วัด
1) จํา นวนโครงการด2านโครงสร2า งพื้น ฐานในด2า นต$า งๆ ที่องค5 การบริ หารส$ว นตํา บลแหลมทราย
ดําเนินการในแต$ละป@
2) จํานวนผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ป]วยเอดส5 และประชาชนทั่วไปในเขตองค5การบริหารส$วนตําบลแหลม
ทราย มีสิทธิและได2รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได2รับบริการอย$างทั่วถึงทุกคน
3) จํานวนกลุ$มส$งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให2ประชาชนในท2องถิ่นมีรายได2เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได2 มาก
ขึ้น
4) จํานวนประชาชนที่ได2รับบริการด2านสาธารณสุขอย$างทั่วถึงและได2รับความพึงพอใจ
5) จํานวนประชาชนที่เข2ามามีส$วนร$วมในการกําหนดทิศทางการบริหารงานและการพัฒนาองค5กา
บริหารส$วนตําบล
6) ปHญหายาเสพติด ปHญหาด2านอาชญากรรม การโจรกรรม ในพื้นที่ลดลง
7) ประชาชนมีเข2ามามีส$วนร$วมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท2องถิ่น
1.5 คาเป\าหมาย
1) จัดให2มีโครงสร2างพื้นฐานในด2านต$างๆ เพื่อให2บริการประชาชนได2ป@ละ 5 โครงการ
2) จํานวนผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ป]วยเอดส5 และประชาชนทั่วไปในเขตองค5การบริหารส$วนตําบลแหลม
ทราย มีสิทธิและได2รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได2รับบริการอย$างทั่วถึงทุกคน ร2อยละ 100
3) จํานวนกลุ$มส$งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นป@ละ 2 กลุ$ม เพื่อให2ประชาชนในท2องถิ่นมีรายได2เพิ่มขึ้น และ
พึ่งตนเองได2มากขึ้น
4) จํานวนประชาชนที่ได2รับบริการด2านสาธารณสุขร2อยละ 60
5) จํานวนประชาชนที่เข2ามามีส$วนร$วมในการกําหนดทิศทางการบริหารงานและการพัฒนาองค5การ
บริหารส$วนตําบล ร2อยละ 90
6) ปHญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร2อยละ 5 ต$อป@
7) ประชาชนที่เข2ามามีส$วนร$วมในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิปลวัฒนธรรมและประเพณี
ท2องถิ่น ร2อยละ 90
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1.6 กลยุทธ%
1) สนับสนุนโครงสร2างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2) พัฒนาแหล$งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทําการเกษตร
3) พัฒนาด2านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4) ส$งเสริมและสนับสนุนด2านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
5) ส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2ยากไร2 และผู2ด2อยโอกาส
6) ส$งเสริมอาชีพให2กับประชาชน
7) ส$งเสริมและพัฒนากลุ$มองค5กรประชาชนให2มีความเข2มแข็ง
8) ปJองกัน บําบัด ฟ•‚นฟู ติดตามและช$วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
9) สนับสนุนด2านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินของประชาชน
10) ส$งเสริมให2ประชาชนเข2ามามีส$วนร$วมในการพัฒนาท2องถิ่น และสร2างเครือข$ายประชาธิปไตย
11) พัฒนาและส$งเสริมด2านการเกษตร
12) อนุรักษ5 ฟ•‚นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
13) อนุรักษ5 ฟ•‚นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปHญญาท2องถิ่น
14) ส$งเสริมให2ประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2ในการดําเนินชีวิต
15) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด2านต$างๆ เพื่อให2บริการประชาชนได2อย$างทั่วถึง
16) ส$งเสริมให2ทุกภาคส$วนเข2ามามีส$วนร$วมในการปฏิบัติงาน ภายใต2หลักธรรมาภิบาล
1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร%
1) พั ฒ นาชุ ม ชนให2 น$ า อยู$ มี ค วามปลอดภั ย โดยได2 รั บ บริ ก ารสาธารณะด2 า นโครงสร2 า งพื้ น ฐาน
ที่จําเปนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) พัฒนาระบบการศึกษา ส$งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ5ศิลปวัฒนธรรม
ท2องถิ่นให2คงอยู$สืบไป
3) ส$งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข2มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล2อมในท2องถิ่นอย$างมีระบบและมีความยั่งยืน
5) องค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทรายมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส$วนร$วมจากทุกภาค
ส$วน
1.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร%ในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ขององค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทรายมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร5
ในภาพรวม ดังนี้
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วิสัยทัศน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตร

การวิเคราะห%เพื่อพัฒนาท7องถิ่น
1. การวิเคราะห%กรอบการจัดทํายุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองสวนท7องถิ่น
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปHจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค5การบริหารส$วนตําบล
แหลมทราย เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข2อจํากัดเปนสภาวะแวดล2อมภายนอกที่มีผลต$อการ
พัฒนาท2องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ$อนของท2องถิ่น อันเปนสภาวะแวดล2อมภายในขององค5กร โดยใช2เทคนิคการ
SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทราย ดังนี้
ปaจจัยภายในองค%กร
1. จุดแข็ง (S = Strength)ประกอบด2วย
1) สถานที่ตั้ง องค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทราย มีพื้นที่ติดต$อกับเทศบาลเมืองหลังสวน ที่ว$าการ
อําเภอหลังสวน และหน$วยงานราชการอื่น ๆ ทําให2การเดินทางติดต$อราชการเปนไปด2วยความสะดวกและรวดเร็ว
2) ปฏิ บั ติ งานโดยใช2 ร ะเบี ย บ กฎหมาย หนั งสื อสั่ งการฯ ต$ า ง ๆ เปนแนวทางในการดํ า เนิ น งานและ
แก2ปHญหาข2อขัดแย2งภายในองค5กร
3) พนั ก งานส$ ว นตํ า บล ลู ก จ2 า งประจํ า และลู ก จ2 า งชั่ ว คราวมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านและ
ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่
4) พนักงานส$วนตําบล ลูกจ2างประจํา และลูกจ2างชั่วคราวมีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง
5) พนักงานส$วนตําบล ลูกจ2างประจํา ลูกจ2างชั่วคราว รวมถึงผู2เกี่ยวข2อง ได2รับโอกาสในการเข2ารับการ
ฝ~กอบรมเพื่อพัฒนาองค5ความรู2จากหน$วยงานต$าง ๆ
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6) มี การนํ าอุ ป กรณ5 เ ครื่ องใช2 สํ านั กงานที่ ทัน สมัย มาใช2 สํ าหรั บ การปฏิ บั ติ งานของพนักงานส$ ว นตํ า บล
เพื่อให2เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต2องแม$นยํา
7) มีการประสานงานระหว$างองค5การบริหารส$วนตําบลกับภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน
8) มีการประสานความร$วมมือระหว$างผู2นําท2องถิ่น ผู2นําท2องที่ และทุกภาคส$วนภายในตําบล
2. จุดออน (W = Weakness)ประกอบด2วย
1) ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานส$วนตําบลที่มุ$งที่ผลงานของแต$ละส$วนงานมากกว$าการทํางานใน
ภาพรวมขององค5การบริหารส$วนตําบล
2) การประสานงานระหว$างหน$วยงานขาดความเปนเอกภาพ
3) การบริหารงานภายในองค5กร และส$วนงานต$าง ๆ ไม$มีความต$อเนื่องและเปนระบบ ทําให2ผลสัมฤทธิ์
ของงานไม$มีประสิทธิภาพเท$าที่ควร
4) การกําหนดแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยู$กับปHจจัยอื่นมากกว$าการวิเคราะห5ปHญหา ความต2องการของ
ประชาชนอย$างแท2จริง
5) การถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข2อบังคับต$าง ๆ ในบางเรื่องยังมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม$
ชัดเจนและไม$สอดคล2องกับลักษณะขององค5กร
6)มีระเบียบ กฎหมายต$าง ๆ ที่เกี่ยวข2องกับการปฏิบัติงานขององค5การบริหารส$วนตําบล ให2ถือปฏิบัติเปน
จํานวนมาก ซึ่งบางเรื่องมีลักษณะซ้ําซ2อนกันหลายฉบับ และหลายแนวทางปฏิบัติ
7) พนั กงานส$ ว นตํ า บลยั ง ขาดความรู2 ความเข2 าใจ ในระเบี ย บ กฎหมาย และข2 อ บั ง คั บ ต$ า ง ๆ ที่ ใ ช2
ประกอบการปฏิบัติงานในตําแหน$งหน2าที่ของตนเอง
8) พนักงานส$วนตําบลยังขาดความรู2 ความชํานาญการใช2ระบบคอมพิวเตอร5
9) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด
10) งบประมาณในการดําเนินงาน มีอยู$อย$างจํากัด และไม$เพียงพอ
12) ประชาชนไม$ค$อยรับทราบถึงข2อมูลข$าวสารต$างๆขององค5การบริหารส$วนตําบล
13) ประชาชนยังไม$เข2าใจถึงบทบาทของตนเองในการร$วมกันพัฒนาท2องถิ่น
14) มี โ ครงการที่ เ ปนปH ญ หาความเดื อดร2 อ นของประชาชนจํ า นวนมาก เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ จํ า นวน
งบประมาณที่มีอยู$อย$างจํากัด ทําให2ไม$สามารถแก2ไขปHญหาความเดือดร2อนต$างๆได2อย$างทั่วถึง
ปaจจัยภายนอกองค%กร
1.3 โอกาส (O = Opportunity) ประกอบด2วย
1) ความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และสะดวกในการติดต$อสื่อสาร
2) นโยบายของรัฐบาลในการแก2ไขปHญหาความยากจน ปHญหายาเสพติด ทั่วทั้งประเทศ
3) กฎหมายที่ เ กี่ย วข2 องได2 กํา หนดให2 องค5 กรปกครองส$ วนท2 องถิ่ นมี อิส ระในการกํา หนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดทําแผนพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการดําเนินงานตามอํานาจหน2าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ
4) กฎหมายที่เกี่ยวข2องเปaดโอกาสให2ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการมีส$วนร$วม
มากขึ้น ซึ่งจะทําให2ประชาชนได2รับการคุ2มครองและมีส$วนร$วมในการพัฒนาท2องถิ่น
5) นโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย5เรียนรู2หมู$บ2าน การอนุรักษ5สิ่งแวดล2อม และ
การจัดสวัสดิการสังคม
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6) นโยบายการจัดทําแผนชุมชน ทําให2ประชาชนได2เข2ามามีส$วนร$วมในการแก2ไขปHญหาความเดือดร2อนใน
พื้นที่ของตนเอง
7) ตําบลแหลมทราย เปนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวยต$อการพัฒนาด2านการเกษตร ประชากร
ส$วนใหญ$ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได2แก$ มังคุด และปาล5มน้ํามัน เหมาะแก$การพัฒนาไปสู$สินค2าเกษตรที่มี
คุณภาพเพื่อการส$งออก
9) พื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ5ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม มีแม$น้ําหลังสวนไหลผ$านใน
หลายหมู$บ2าน
10) ระบบเครือข$ายอิ นเตอร5 เน็ตเปa ดกว2า งมากขึ้ น ทําให2ประชาชนได2เข2าถึ งระบบข2อมูล ข$าวสาร การ
ร2องเรียน ร2องทุกข5 สอบถามปHญหา และช$วยสนับสนุนให2การดําเนินการต$าง ๆ เปนไปอย$างรวดเร็วและทั่วถึงมาก
ขึ้น
11) ตําบลแหลมทราย เปนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีถนนสายหลักเข2าสู$อําเภอหลังสวน และจังหวัด
ชุมพร
12) ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษาในระดับปานกลาง ส$งผลต$อการบริหารงานการพัฒนา
ท2องถิ่นเปนไปด2วยดี
13) ประชาชนมีความรักความสามัคคีช$วยเหลือกันซึ่งกันและกันทั้ง 12 หมู$บ2าน
1.4 อุปสรรค (T =Threat)ประกอบด2วย
1) ความไม$แน$นอนทางการเมืองของรัฐบาล ทําให2นโยบายการบริหารประเทศขาดความต$อเนื่อง
2) ข2 อจํา กั ดในด2 า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข2 อบั งคับ ต$ า ง ๆ ทํ าให2องค5 กรปกครองส$ ว นท2 องถิ่ น ไม$ส ามารถ
บริหารงานให2บรรลุเปJาประสงค5เพื่อตอบสนองความต2องการของประชาชนได2
3) กฎหมาย ระเบีย บ และข2อบั งคับ ต$าง ๆ ที่เกี่ ยวข2องกับการบริหารงานท2 องถิ่ น มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในบริหารงานทั้งภายในและภายนอกองค5กร
4) ภารกิจที่ถ$ายโอนให2ท2องถิ่นในบางเรื่อง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู2ความสามารถเฉพาะตําแหน$ง
5) อุปสรรคด2านภัยธรรมชาติรูปแบบต$างๆ เช$น ปHญหาภัยแล2ง อุทกภัย ส$งผลกระทบต$อผลผลิตภาค
การเกษตร
6) ต2นทุนในการประกอบอาชีพสูงเนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟJอและความไม$แน$นอนของเศรษฐกิจในยุค
ปHจจุบัน
7) ปHญหาการแพร$ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
8) องค5การบริหารส$วนตําบล ได2รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐในสัดส$วนที่จํากัด ส$งผล
ต$อการบริหารงานของท2องถิ่นไม$เปนไปตามเปJาหมายโครงการที่วางไว2
9) ประชาชนส$วนใหญ$ยังไม$เข2าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีส$วนร$วมในกระบวนการพัฒนา
ท2องถิ่นอย$างแท2จริง
10) อุ ปสรรคในการดํา เนิน การตามนโยบายของรัฐ บาลในบางเรื่อง เช$น การจัด ทําแผนชุ มชน , การ
ส$งเสริมสินค2า OTOP , นโยบายการแก2ไขปHญหายาเสพติด ฯลฯ ยังขาดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติที่
แท2จริง
11) กระแสบริโภคนิยม ส$งผลให2ประชาชนใช2จ$ายอย$างฟุ]มเฟ•อย ค$าใช2จ$ายมากกว$ารายได2 ทําให2เกิดหนี้สิน
ภาคครัวเรือน
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12) ประชาชนยังขาดความรู2ความเข2าใจ และเห็นถึงความสําคัญของการทําการเกษตรเพื่อให2ได2ผลผลิตที่
คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค$าให2แก$ผลผลิตและเพิ่มรายได2แก$เกษตรกร
2. การประเมินสถานการณ%สภาพแวดล7อมภายนอกที่เกี่ยวข7อง
ในการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาท2 องถิ่ น สี่ ป@ขององค5 การบริ ห ารส$ว นตํ า บลแหลมทรายนั้น ได2 ทํา การประเมิ น
สถานการณ5สภาพแวดล2อมภายนอกที่เกี่ยวข2อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ด7านโครงสร7างพื้นฐาน
1.1 ปHญหาความเดือดร2อนและความต2องการเส2นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
1.2 ไฟฟJาส$องสว$างทางและที่สาธารณะยังไม$สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได2ทั้งหมด
1.3 รางระบายน้ํายังไม$เพียงพอ เกิดการอุดตันทําให2มีน้ําขังเปนบางจุด
1.4 ปHญหาการชํารุดของถนนมีเพิ่มมากขึ้น
2. ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม$พอเพียง
2.2 เยาวชนและวัยรุ$นติดเกมส5 บุหรี่ เหล2า ยาเสพติด และท2องก$อนวัยอันสมควร
2.3 ประชาชนไม$ให2ความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง
2.4 ปHญหาการว$างงาน
2.5 ปHญหาด2านราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม$แน$นอนและมีราคาตกต่ํา ในขณะที่ต2นทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้นอย$างต$อเนื่องทุกป@
3. ด7านการเมืองและการบริหารจัดการองค%กร
3.1ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหน$ง
3.2 ขาดอุปกรณ5เครื่องมือ เครื่องใช2ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
3.3 ประชาชนไม$ค$อยให2ความสําคัญกับการมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็น
3.4 ปHญหาด2านการเมืองที่ไม$มีความแน$นอน มีการเปลี่ยนแปลงบ$อยครั้งในด2านนโยบายการบริหาร
4. ด7านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย
4.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทําให2เกิดอุบัติเหตุขึ้นได2
4.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ$อยครั้งทําให2ทรัพย5สินของประชาชนได2รับความเสียหาย
4.3 ปHญหาการแพร$ระบาดของยาเสพติด แหล$งมั่วสุมต$าง ๆ
4.4 ปHญหาอาชญากรรมต$าง ๆ เนื่องจากมีแรงงานต$างด2าวในพื้นที่จํานวนมาก
5. ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล7อม
5.1 ปHญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในชุมชน
5.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อม
6. ด7านการสงเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท7องถิ่น
6.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีถูกสังคมสมัยใหม$ค$อยๆ เปลี่ยนแปลงไป
6.2 ขาดผู2สืบสานภูมิปHญญาท2องถิ่นที่ดีงามของชุมชน
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ตารางสรุปการนําโครงการทีป่ รากฏในแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ปW (พ.ศ.2561-2564)
ไปปฏิบัติจําแนกตามรายยุทธศาสตร%
-----------------------------------ยุทธศาสตร%ที่ 1 การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามข7อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปW 2561
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองหล$อ หมู$ที่ 8
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน
หมู$ที่ 9,10
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส$งน้ํา
ชลประทาน หมู$ที่ 8
โครงการก$อสร2างท$อเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช$องซอยข2าวเปลือก หมู$ที่ 6
โครงการก$อสร2างอาคารจอดรถ ณ ที่ทําการ อบต.แหลมทราย
โครงการที่ได7รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายต2นประดู$ หมู$ที่ 2,5
โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการก$อสร2างถนน คสล. สาย หมู$ที่ 6 (ซอย 1)
โครงการก$อสร2างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟHสท5คอนกรีต
หมู$ที่ 10
โครงการก$อสร2างถนน คสล. สาย หมู$ 1 ต$อ ม.4
โครงการก$อสร2างถนน คสล. สายเปรมจิต หมู$ที่ 8
รวม

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
งบที่ได7รับจัดสรร/งบจายขาดเงินสะสม
(บาท)

หมายเหตุ

786,600.00
803,700.00
449,500.00
828,100.00
1,149,600.00
2,025,700.00
400,600.00
788,600.00
1,446,200.00
553,300.00
9,231,900.00

-
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1.
2.
3.
4.

โครงการจัดงานวันเด็กแห$งชาติ
สนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดวาลุการาม)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
รวม

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
หมายเหตุ
(บาท)
40,000.00
126,700.00 ค$าอาหารกลางวัน,ค$ารายหัว
195,520.00
420,000.00 ร.ร.วัดวาลุการาม,
ร.ร.วัดวิเวการาม
782,220.00

ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

5.
6.
7.

โครงการรณรงค5ฉีดวัคซีนปJองกันโรคพิษสุนัขบ2า
โครงการรณรงค5ปJองกันการแพร$ระบาดของโรคไข2เลือดออก
โครงการรณรงค5ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เงินอุดหนุนทั่วไปด7านสาธารณสุข ปWงบประมาณ พ.ศ. 2561
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด2านสาธารณสุข
หมู$บ2านละ 20,000.- บาท
รวม

8.

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
(บาท)
50,000.00
25,000.00
30,000.00

หมายเหตุ

240,000.00 โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ$าย
เปนรายการใหม$
345,000.00

ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
ลําดับที่
9.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟHงความคิดเห็นของประชาชน
รวม

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
(บาท)
10,000.00

หมายเหตุ

10,000.00

ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลําดับที่
10.
11.
12.
13.

โครงการ/กิจกรรม
จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูส2 ูงอายุ
จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูพ2 ิการ
จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูป2 ]วยเอดส5
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แหลมทราย (สปสช.)
รวม

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
หมายเหตุ
(บาท)
5,100,000.00
732,800.00 โอนเพิ่ม
12,000.00
60,000.00
5,904,800.00
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ยุทธศาสตร%ที่ 3 ด2านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค5กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝ~กอบรมและทัศนศึกษาดูงานการเรียนรู2
พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ค$าใช2จ$ายในการดําเนินการเลือกตัง้ ฯ
ค$าใช2จ$ายในการดูแลรักษาและคุ2มครองปJองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผ$นดินที่อยู$ในความดูแลรับผิดชอบของ
อบต.แหลมทราย
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต$องานบริการ
ของ อบต.แหลมทราย
รวม

งบประมาณตามข7อบัญญัติ
หมายเหตุ
(บาท)
700,000.00 โอนเพิ่ม
10,000.00
10,000.00
20,000.00
740,000.00

ยุทธศาสตร%ที่ 4 ยุทธศาสตร5ด2านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร2อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณตามข7อบัญญัติ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
(บาท)
1.
โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช$วงเทศกาลวันสําคัญ
35,200.00 โอนเพิ่ม
ต$าง ๆ วันขึ้นป@ใหม$,วันสงกรานต5
รวม

35,200.00

ยุทธศาสตร%ที่ 5 ยุทธศาสตร5ด2านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณตามข7อบัญญัติ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
รวม

หมายเหตุ
-
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ยุทธศาสตร%ที่ 6 ยุทธศาสตร5ด2านการส$งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปHญญาท2องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณตามข7อบัญญัติ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
(บาท)
1.
โครงการจัดการแข$งขันกีฬาตําบล/สนับสนุนการแข$งขันกีฬากับ
19,000.00
หน$วยงานอื่น
2.
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวน
10,000.00
3.
อุดหนุนวัดวาลุการาม
400,000.00
4.
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป@ใหม$ ประจําป@ พ.ศ. 2561
10,000.00 โอนเพิ่มตั้งจ$ายรายการใหม$
รวม
439,000.00

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%
คําชี้แจง แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อใช2ประเมินผลการดําเนินงานขององค5กร
ปกครองส$วนท2องถิ่นตามยุทธศาสตร5ที่กําหนดไว2 และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป@ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดป@งบประมาณ
สวนที่ 1ข2อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค5กรปกครองส$วนท2องถิ่น องค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทราย
2. วัน/เดือน/ป@ ที่รายงาน วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร5และโครงการในป@งบประมาณ พ.ศ.2561
สวนที่ 3 ยุทธศาสตร5และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู$ในแผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561–2564) และจํานวน
โครงการที่ปฏิบัติได2
ยุทธศาสตร%
ยุทธศาสตร%ที่1 การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนโครงการ
โครงการที่ปรากฏ
โครงการ
ในแผนพัฒนาฯ
ที่ได7ปฏิบัติ
31
10

ร7อยละ
ของโครงการที่ปรากฏ ของโครงการ
ในแผนพัฒนาฯ
ในยุทธศาสตร%
23.48
31.25

56

13

42.42

40.62

ยุทธศาสตร%ที่ 3การพัฒนาด2านการเมืองและการ
บริหารจัดการองค5กร
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4

17.42

12.50

ยุทธศาสตร%ที่ 4ด2านการจัดระเบียบสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร2อย

10

1

7.58

3.13

ยุทธศาสตร%ที่ 5ด2านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม

4

-

3.04

0.00

ยุทธศาสตร%ที่ 6ส$งเสริมด2านกีฬา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ Hญญาท2องถิ่น

8

4

6.06

12.50

รวม

132

32

100

หมายเหตุ โครงการที่ได2ปฏิบัติคิดเปนร2อยละ 32ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท2องถิ่น
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การเบิกจายงบประมาณ ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร%
ยุทธศาสตร%ที่1 การพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐาน

งบปกติ
จํานวนเงิน ร7อยละ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวนเงิน ร7อยละ

เงินสะสม
จํานวนเงิน
ร7อยละ

ร7อยละ

100

4,511,000.00

37.31

-

-

1,389,000.00-

100

6,480,138.92

85.48

-

-

-

-

6,480,138.92

53.59

ยุทธศาสตร%ที่ 3การพัฒนาด2านการเมืองและการบริหาร
จัดการองค5กร

636,700.00

8.40

-

-

-

-

636,700.00

5.27

ยุทธศาสตร%ที่ 4ด2านการจัดระเบียบสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร2อย

35,200.00

0.46

-

-

-

-

35,200.00

0.29

-

-

-

-

-

-

5.66

-

-

-

-

429,000.00

ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด2านการส$งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร%ที่ 5ด2านการบริหารจัดการและการอนุรักษ5
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม
ยุทธศาสตร%ที่ 6ส$งเสริมด2านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
H ญาท2องถิ่น
รวม

429,000.00
7,581,038.92

1,389,000.00

3,122,000.00

รวม
จํานวนเงิน

3,122,000.00

12,092,038.92

3.54
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การบริหารงบประมาณตามข7อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานด7านงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปWงบประมาณ 2561
(รอบเดือนธันวาคม 2561)
รายรับทั้งสิ้น จํานวนเงิน 23,073,876.05 บาท แยกเปsน
หมวด
ประเภท
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบํารุงท2องที่
ภาษีปJาย
อากรรังนกอีแอ$น
รวมหมวดภาษีอาการ
หมวดค$าธรรมเนียม ค$าปรับ ค$าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
และใบอนุญาต
ค$าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค$าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย5
ค$าปรับผู2กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค$าปรับการผิดสัญญา
ค$าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค$าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการ
280,000.00
53,000.00
35,000.00
2,500,000.00
2,868,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
50,000.00
1,000.00
1,000.00
61,000.00

รับจริง
442,158.27
60,554.37
27,516.00
1,009,386.95
1,539,615.59
611.10
694.00
170.00
57,049.32
160.00
58,684.42

200,000.00
200,000.00

137,787.64
137,787.64

รวมหมวดรายได7เบ็ดเตล็ด

70,000.00
3,000.00
73,000.00

31,000.00
2,350.00
33,350.00

หมวดรายได2จากทุน

ค$าขายทอดตลาดทรัพย5สิน
รวมหมวดรายได7จากทุน

1,000.00
1,000.00

0.00
0.00

หมวดภาษีจดั สรร

ภาษีและค$าธรรมเนียมรถยนต5และล2อเลื่อน
ภาษีมูลค$าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค$าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได2ฯ
(1 ใน 9)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค$าภาคหลวงและค$าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว$าด2วยป]าไม2
ค$าภาคหลวงแร$

300,000.00
6,000,000.00
1,500,000.00

1,175,127.97
7,407,232.02
1,513,098.40

60,000.00
650,000.00
1,400,000.00
20,000.00

50,578.82
2,495,430.50
32,931.00

40,000.00

34,850.14

หมวดรายได2จากทรัพย5สิน

ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได7จากทรัพย%สิน

หมวดรายได2เบ็ดเตล็ด

ค$าขายแบบแปลน
รายได2เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
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หมวด

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภท
ค$าภาคหลวงปaโตรเลียม
ค$าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการ
25,000.00
300,000.00

รับจริง
19,480.87
0.00

10,295,000.00

12,728,729.72

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน2าที่และภารกิจถ$ายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งหมด

9,000,000.00

8,575,708.68

9,000,000.00
22,498,000.00

8,575,708.68
23,073,876.05
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รายจายทั้งสิ้น จํานวนเงิน22,255,600.00 บาท
แยกเปsน
หมวดรายจาย
ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู2สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู2ป]วยเอดส5
สํารองจ$าย
รายจ$ายตามข2อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข2าราชการส$วนท2องถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส$วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน5
รวม งบเงินอุดหนุน
งบดําเนินงาน ค$าตอบแทน
ค$าตอบแทนผู2ปฏิบตั ิราชการอัน
เปนประโยชน5แก$องค5กรปกครอง
ส$วนท2องถิ่น
ค$าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการ
ค$าเช$าบ2าน
เงินช$วยเหลือการศึกษาบุตร
ค$าใช2สอย
รายจ$ายเพื่อให2ได2มาซึ่งบริการ
รายจ$ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ
รายจ$ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม$เข2าลักษณะรายจ$าย
หมวดอื่นๆ
ค$าบํารุงรักษาและซ$อมแซม
ค$าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟJาและวิทยุ
วัสดุงานบ2านงานครัว
วัสดุก$อสร2าง
วัสดุยานพาหนะและขนส$ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร$
วัสดุคอมพิวเตอร5
วัสดุอื่น
ค$าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา
วัสดุวิทยาศาสตร5หรือการแพทย5

ประมาณการ
70,000.00
5,100,000.00
732,800.00
12,000.00
154,380.00
60,000.00
134,980.00

รวมจายจริง
64,440.00
5,022,100.00
720,800.00
,000.00
61,537.00
58,338.00
134,980.00

6,264,160.00
430,000.00
400,000.00

6,074,195.00
389,610.00
400,000.00

830,000.00
22,000.00

789,610.00
10,500.00

20,000.00

420.00

183,000.00
98,400.00
311,000.00
10,000.00

147,876.00
94,300.00
227,750.00
4,200.00

1,195,700.00

1,039,187.00

85,000.00
114,000.00
60,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
10,000.00
10,000.00
160,000.00
10,000.00
195,520.00
15,000.00
1,000.00

49,510.07
92,735.10
49,757.00
2,965.00
7,688.00
0.00
54,156.00
0.00
0.00
155,221.00
0.00
195,520.00
00.00
0.00
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งบบุคลากร

งบรายจ$ายอื่น
งบลงทุน

หมวดรายจาย
ประเภทรายจาย
ค$าสาธารณูปโภค ค$าไฟฟJา
ค$าน้ําประปา ค$าน้ําบาดาล
ค$าบริการโทรศัพท5
ค$าบริการไปรษณีย5
ค$าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวม งบดําเนินงาน
เงินเดือน
เงินเดือนนายก/รองนายก
(ฝ]ายการเมือง) เงินค$าตอบแทนประจําตําแหน$ง
นายก/รองนายก
เงินค$าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก
เงินค$าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก
องค5การบริหารส$วนตําบล
เงินค$าตอบแทนสมาชิกสภาองค5กร
ปกครองส$วนท2องถิ่น
เงินเดือน
เงินเดือนพนักงาน
(ฝ]ายประจํา)
เงินประจําตําแหน$ง
ค$าตอบแทนพนักงานจ2าง
เงินเพิ่มต$าง ๆของพนักงานจ2าง
ค$าจ2างลูกจ2างประจํา
รวม งบบุคลากร
รายจ$ายอื่น
รายจ$ายอื่น
รวม งบรายจายอื่น
ค$าครุภณ
ั ฑ5
ค$าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ5
ครุภณ
ั ฑ5โฆษณาและเผยแพร$
ครุภณ
ั ฑ5งานบ2านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ5สาํ นักงาน
ค$าที่ดินและ
ค$าก$อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค
สิ่งก$อสร2าง
รวมงบลงทุน

ประมาณการ
135,000.00
7,000.00
15,000.00
6,000.00
110,000.00
2,918,620.00
514,080.00
42,120.00

รวมจายจริง
116,531.97
2,481.00
7,717.35
3,924.00
102,062.80
2,364,502.29
514,080.00
42,120.00

42,120.00

42,120.00

86,400.00

86,400.00

2,145,600.00

2,145,600.00

3,366,000.00

3,247,226.00

216,000.00
1,222,000.00
142,000.00
244,000.00
8,020,320.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
75,000.00
13,000.00
77,000.00
4,017,500.00

209,000.00
1,158,935.00
130,045.00
238,000.00
7,813,526.00
0.00
0.00
12,626.00
65,080.00
9,990.00
77,000.00
0.00

4,202,500.00

164,696.00

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท7องถิ่นสี่ปW (พ.ศ. 2561-2564)
วิเคราะห%เชิงปริมาณ
รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
------------------------------------------------ยุทธศาสตร%ที่ 1 การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการตามข7อบัญญัติฯ ประจําปW 2561
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองหล$อ หมู$ที่ 8

เพื่อให2ประชาชนมีเส2นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อให2ประชาชนมีเส2นทาง
สายบนควน หมู$ที่ 9,10
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
โครงการก$อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อให2ประชาชนมีเส2นทาง
สายเลียบคลองส$งน้ําชลประทาน หมู$ที่ 8
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
โครงการก$อสร2างท$อเหลีย่ ม คสล.สายปากช$อง เพื่อให2การระบายน้ําได2สะดวก
-ซอยข2าวเปลือก หมู$ที่ 6
แก2ไขปHญหาน้ําท$วมขังพื้นที่
โครงการก$อสร2างอาคารจอดรถ ณ ที่ทําการ
อบต.แหลมทราย

เพื่อเปนที่จอดรถสําหรับผู2
มาติดต$อราชการและพนักงาน

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

800,000.00

786,600.00 อยู$ระหว$างดําเนินการ
(กันเงินตามระเบียบฯ)

เม.ย.-พ.ค. 2561

-

840,000.00

803,700.00 อยู$ระหว$างดําเนินการ
(กันเงินตามระเบียบฯ)

พ.ค.-มิ.ย.2561

-

470,000.00

449,500.00 อยู$ระหว$างดําเนินการ เม.ย. - พ.ค. 2561
(กันเงินตามระเบียบฯ)

-

790,000.00

828,100.00 อยู$ระหว$างดําเนินการ
(กันเงินตามระเบียบฯ)

ก.พ.-มี.ค. 2561

-

1,200,000.00

1,149,600.00 อยู$ระหว$างดําเนินการ
(กันเงินตามระเบียบฯ)

ม.ค.-ก.พ. 2561

-
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ยุทธศาสตร%ที่ 1 การพัฒนาด7านโครงสร7างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)
ลําดับที่

6.

โครงการ
โครงการที่ได7รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปWงบฯ 2561
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายต2นประดู$
หมู$ที่ 2,5

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)
แผนพัฒนาท7องถิ่น ข7อบัญญัติงบประมาณ/
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

เพื่อให2ประชาชนได2รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
คมนาคม

1,500,000.00

2,025,700.00

1,389,000.00

โครงการจายขาดเงินสะสม ปWงบฯ 2561
โครงการก$อสร2างถนน คสล.สาย หมู$ที่ 6
(ซอย 1)

เพื่อให2ประชาชนได2รับความ
สะดวกปลอดภัย

420,000.00

400,600.00

395,000.00

พ.ค.-มิ.ย. 2561

พ.ค.-มิ.ย. 2561

8.

ก$อสร2างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟHสท5
คอนกรีต หมู$ที่ 10

เพื่อให2ประชาชนได2รับความ
สะดวกและปลอดภัย

820,000.00

788,600.00

776,000.00

มิ.ย.-ก.ค. 2561

มิ.ย.-ก.ค. 2561

9.

ก$อสร2างถนน คสล.สายหมู$ที่ 1 ต$อ หมู$ที่ 4

เพื่อให2ประชาชนได2รับความ
สะดวกและปลอดภัย

1,500,000.00

1,446,200.00

1,400,000.00

พ.ค.-ส.ค. 2561

พ.ค.-ส.ค. 2561

10.

โครงการก$อสร2างถนน คสล. สายเปรมจิต
หมู$ที่ 8

เพื่อให2ประชาชนได2รับความ
สะดวกและปลอดภัย

580,000.00

553,300.00

551,000.00

มิ.ย.-ส.ค. 2561

มิ.ย.-ส.ค. 2561

8,920,000.00

9,231,900.00

4,511,000.00

7.

รวม 10 โครงการ

ธ.ค. 60- ก.พ. 61 ธ.ค. 60- ก.พ. 61
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 ยุทธศาสตร%ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

1.

โครงการจัดงานวันเด็กแห$งชาติ

2.

โครงการสนับสนุนค$าใช2จ$ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย5พัฒนาเด็กเล็กวัดวาลุการาม

งบประมาณ
(บาท)
เป\าหมาย
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
เพื่อส$งเสริมให2เด็กและเยาวชน
45,000.00
40,000.00
มีความคิดสร2างสรรค5และ
(ข2อบัญญัติฯ)
กล2าแสดงออก
ค$าอาหารกลางวันเด็กเล็กและ
130,000.00
126,700.00
ค$ารายหัว
(ข2อบัญญัติฯ)

3.

ค$าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน
(ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กวัดวาลุการาม ,
ร.ร.วัดวาลุการาม , ร.ร.วัดวิเวการาม)

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

230,000.00

195,520.00
(ข2อบัญญัติฯ)

86,073.92

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

4.

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน
(ร.ร.วัดวาลุการาม , ร.ร.วัดวิเวการาม)

เพื่อเสริมสร2างโภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยแก$เด็ก
นักเรียน

440,000.00

420,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

389,610.00

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

845,000.00

782,220.00

641,985.92

ลําดับที่

โครงการ

รวม 4 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

39,602.00

ม.ค. 2561

ม.ค. 2561

126,700.00

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

ดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 ยุทธศาสตร%ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
เป\าหมาย
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
เพื่อปJองกันและควบคุมการ
50,000.00
50,000.00
แพร$ระบาดของโรคพิษสุนัขบ2า
(ข2อบัญญัติฯ)

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

0.00

มี.ค.-เม.ย. 61

ไม$ได2ดําเนินการ

ดําเนินการจริง

1.

โครงการรณรงค5ฉีดวัคซีนปJองกันโรค
พิษสุนัขบ2า

2.

โครงการรณรงค5ปJองกันการแพร$ระบาดของ
โรคไข2เลือดออก

เพื่อปJองกันและควบคุมการ
แพร$ระบาดของโรค
ไข2เลือดออกในพื้นที่

26,000.00

25,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

0.00

มิ.ย.-ก.ย. 61

ไม$ได2ดําเนินการ

3.

โครงการรณรงค5ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่

32,000.00

30,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

22,465.00

มี.ค. 2561

มี.ค. 2561

4.

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด2านสาธารณสุข
หมู$บ2านละ 20,000.00 บาท

เพื่อให2เปนไปตามนโยบายของ
กรมส$งเสริมการปกครอง
ท2องถิ่น

240,000.00

240,000.00
(เงินอุดหนุนฯ)

0.00

-

ไม$ได2ดําเนินการ
เนื่องจากหมู$บ2าน
ไม$มรี ะเบียบ
เกี่ยวกับการใช2
จ$ายเงิน

348,000.00

345,000.00

22,465.00

รวม
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 ยุทธศาสตร%ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
1.

โครงการ
โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟHงความคิดเห็น
ของประชาชน

รวม

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส$งเสริมการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนตามแนวทาง
ประชาธิปไตย

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
10,000.00
10,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

10,000.00

10,000.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง
2,450.00

2,450.00

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

ก.พ. 2561
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ยุทธศาสตร%ที่ 2 ยุทธศาสตร%ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ที่

โครงการ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูส2 ูงอายุ

เพื่อให2ผู2สูงอายุได2รับเบี้ยยังชีพ
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.

จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูพ2 ิการ

เพื่อให2ผู2พิการได2รับเบี้ยยังชีพ
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.

จ$ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพผูป2 ]วยเอดส5

4.

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.แหลมทราย (กองทุน สปสช.)

รวม

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
5,300,000.00
5,100,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

5,022,100.00

ต.ค.60-ก.ย. 61

ต.ค.60-ก.ย. 61

ดําเนินการจริง

100,000.00

732,800.00
(ข2อบัญญัติฯ)

720,800.00

ต.ค.60-ก.ย. 61

ต.ค.60-ก.ย. 61

เพื่อให2ผู2ป]วยเอดส5ได2รับ
เบี้ยยังชีพและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

12,000.00

12,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

12,000.00

ต.ค.60-ก.ย. 61

ต.ค.60-ก.ย. 61

เพื่อส$งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานกองทุน ให2
ประชาชนในพื้นที่มีหลัก
ประกันด2านสุขภาพ

60,000.00

60,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

58,338.00

ม.ค. 2561

ม.ค. 2561

5,472,000.00

5,904,800.00

5,813,238.00
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ยุทธศาสตร%ที่ 3 ยุทธศาสตร%ด7านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค%กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
700,000.00
700,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

636,700.00

ม.ค.-ก.พ. 2561

ม.ค.-ก.พ. 2561

ดําเนินการจริง

1.

โครงการฝ~กอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
เรียนรู2พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

เพื่อพัฒนาทักษะองค5ความรู2
ใหม$ ๆ แก$ผู2ปฏิบตั ิงาน
นํามาพัฒนาการทํางานของ
ตนเองและท2องถิ่น

2.

โครงการจัดการเลือกตั้งฯ

เพื่อส$งเสริมและพัฒนาด2าน
การเมืองในระดับท2องถิ่น

200,000.00

10,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

0.00

พ.ค.-ก.ย. 2561

ไม$ได2ดําเนินการ

3.

ค$าใช2จ$ายในการดูแลรักษาและคุ2มครอง
เพื่อดูแลรักษาทีด่ ินอัน
ปJองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผ$นดิน สาธารณสมบัติของแผ$นดิน
ที่อยู$ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.
ที่ อบต.แหลมทรายดูแล
รับผิดชอบ

100,000.00

10,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

0.00

มี.ค. – พ.ค. 61

ไม$ได2ดําเนินการ

4.

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต$องานบริการของ อบต.แหลทราย
รวม

20,000.00

20,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)
740,000.00

0.00

ส.ค. 2561

ไม$ได2ดําเนินการ

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ

1,020,000.00

636,700.00
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ยุทธศาสตร%ที่ 4 ยุทธศาสตร%ด7านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร7อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่
1.

โครงการ
โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช$วง
เทศกาลวันสําคัญต$าง ๆ วันขึ้นป@ใหม$ ,
วันสงกรานต5 เปนต2น

รวม

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปJองกันและลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุบนท2องถนนช$วง
เทศกาลฯ

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
37,000.00
35,200.00
(ข2อบัญญัติฯ)

37,000.00

35,200.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง
35,200.00

35,200.00

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

ธ.ค.60-ม.ค.61
และ เม.ย. 2561

ธ.ค.60-ม.ค.61
และ เม.ย. 2561

17
ยุทธศาสตร%ที่ 5 ยุทธศาสตร%ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
-

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
-

-

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง
-

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

-

-

18
ยุทธศาสตร%ที่ 6 ยุทธศาสตร%ด7านการส$งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
H ญาท2องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ

เป\าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)
ข7อบัญญัติงบประมาณ/
แผนพัฒนาท7องถิ่น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/
จายขาดเงินสะสม
150,000.00
19,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจริง

ตามแผนการ
ดําเนินงาน 2561

ดําเนินการจริง

1.

โครงการจัดการแข$งขันกีฬาตําบล/สนับสนุน
การแข$งขันกีฬากับหน$วยงานอื่น

เพื่อให2เด็กและเยาวชนหันมา
สนใจเล$นกีฬาออกกําลังกาย
และไม$ยุ$งเกี่ยวกับยาเสพติด

2.

อุดหนุนที่ว$าการอําเภอหลังสวน

เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วม
ในการถวายความจงรักภักดี
ต$อสถาบันพระมหากษัตริย5

20,000.00

10,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

0.00

ต.ค. 2561

ไม$ขอรับเงิน
อุดหนุน

3.

อุดหนุนวัดวาลุการาม

เพื่อให2ประชาชนมีส$วนร$วม
ในการอนุรักษ5วัฒนธรรม
ประเพณีท2องถิ่น

400,000.00

400,000.00
(ข2อบัญญัติฯ)

400,000.00

ก.ย. 2561

ก.ย. 2561

4.

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป@ใหม$ 2561

เพื่อให2ประชาชนได2ร$วมกัน
ทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นป@ใหม$ 2561

20,000.00

10,000.00

10,000.00

ม.ค. 2561

ม.ค. 2561

590,000000

439,000.00

429,000.00

รวม

19,000.00 ม.ค. – ก.พ. 2561 ม.ค.– ก.พ. 2561
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สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน
ของ องค%กรการบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต$อผลการดําเนินงานขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ$มตัวอย$าง แจกแบบประเมิน จํานวน 178 ชุด
เพศ

- หญิง
- ชาย

จํานวน
จํานวน

94 ราย
84 ราย

อายุ

- ต่ํากว$า 20 ป@
จํานวน 3 ราย
- 20 – 30 ป@
จํานวน 25 ราย
- 31 – 40 ป@
จํานวน 37 ราย
- 41 – 50 ป@
จํานวน 52 ราย
- 51 – 60 ป@
จํานวน 40 ราย
- มากกว$า 60ป@ จํานวน 21 ราย

การศึกษา

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท$า
- อนุปริญญา หรือเทียบเท$า
- ปริญญาตรี
- สูงกว$าปริญญาตรี
- อื่น ๆ

จํานวน 81 ราย
จํานวน 57 ราย
จํานวน 12 ราย
จํานวน 27 ราย
จํานวน 1 ราย
จํานวน 0 ราย

อาชีพ

- นักเรียน นักศึกษา
- เกษตรกร
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
- รับจ2าง
- ค2าขาย ธุรกิจส$วนตัว
- รับราชการ
- อื่น ๆ

จํานวน 7 ราย
จํานวน 72 ราย
จํานวน 4 ราย
จํานวน 50 ราย
จํานวน 34 ราย
จํานวน3 ราย
จํานวน 7 ราย

63
ในภาพรวม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต$อสาธารณะ
ความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
การแก2ไขปHญหาและการตอบสนองความต2องการของประชาชน
ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจ
มาก
(ราย)

คิดเปsน
ร7อยละ

พอใจ
(ราย)

คิดเปsน
ร7อยละ

ไมพอใจ
(ราย)

30
30
32
46
33
23
30
45
42

16.85
16.85
17.95
25.84
18.54
12.92
16.85
25.28
23.60

136
138
133
122
132
149
140
120
126

76.40
77.53
74.72
68.54
74.16
83.71
78.65
67.42
70.79

12
10
13
10
13
6
8
13
10

คิดเปsน
ร7อยละ

6.74
5.62
7.30
5.62
7.30
3.37
4.49
7.30
5.62

หมายเหตุ จํานวนผู7ตอบแบบประเมิน จํานวน 178 ราย

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค%กรปกครองสวนท7องถิ่น
ในแตละยุทธศาสตร%
ยุทธศาสตร%ที่ 1 ด7านโครงสร7างพื้นฐาน
ประเด็น
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.85
7.83
7.63
7.72
7.69
7.81
7.72
7.79
8.08

64
ยุทธศาสตร%ที่ 2 ด7านการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ประเด็น
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.85
7.83
7.63
7.72
7.69
7.81
7.72
7.79
8.08

ยุทธศาสตร%ที่ 3 การพัฒนาด7านการเมืองและการบริหารจัดการองค%กร
ประเด็น
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.85
7.83
7.63
7.72
7.69
7.81
7.72
7.79
8.08

65
ยุทธศาสตร%ที่ 4 ด7านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร7อย
ประเด็น
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.85
7.83
7.63
7.72
7.69
7.81
7.72
7.79
8.08

ยุทธศาสตร%ที่ 5 ด7านการบริหารจัดการและการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล7อม
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
7.85
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.83
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
7.63
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
7.72
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
7.69
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7.81
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
7.72
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
7.79
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
8.08

66
ยุทธศาสตร%ที่ 6 สงเสริมด7านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท7องถิ่น
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนมีส$วนร$วมในโครงการ / กิจกรรม
7.85
2. มีการประชาสัมพันธ5ให2ประชาชนรับรู2ข2อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7.83
3. มีการเปaดโอกาสให2ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
7.63
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต$อสาธารณะ
7.72
5. มีความโปร$งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
7.69
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด
7.81
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู$การแก2ไขปHญหา
7.72
8. การแก2ไขปHญหา และการตอบสนองความต2องการของประชาชน
7.79
9. ประโยชน5ที่ประชาชนได2รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
8.08
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สรุปผล ข7อสังเกตและข7อเสนอแนะ
จากแผนการดําเนินงานในรอบป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาจากจํานวนโครงการที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป@ (พ.ศ. 2561-2564) และจํานวนโครงการที่ได2ดําเนินการจริงในเชิงปริมาณร2อยละ 32ของ
โครงการทั้งหมดที่ได2วางไว2ในป@งบประมาณ 2561 นับว$าเปนการดําเนินการที่ยังไม$บรรลุตามเปJาหมายที่ตั้งไว2
เนื่องจากจํานวนโครงการในแผนพัฒนามีจํานวนมาก แต$มีข2อจํากัดในด2านงบประมาณที่มีไม$เพียงพอที่จะ
ตอบสนองต$อความต2องการของประชาชน
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปWในเชิงคุณภาพ
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค5 ก ารบริ ห ารส$ ว นตํ า บลแหลมทราย ที่ ผ$ า นมานั้ น ได2 กํ า หนด
ยุทธศาสตร5การพัฒนาไว2 6 ด2านแต$ละด2านคํานึงถึงปHญหาและความต2องการของประชาชนในเขตองค5การ
บริหารส$วนตําบลแหลมทรายเปนหลัก โดยการจัดทําแผนงาน/โครงการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส$วนร$วม
ของประชาชน ร$ ว มคิ ด ร$ ว มทํ า ร$ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในระดั บ หมู$ บ2 า นและระดั บ ตํ า บล โดยเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญก$อนหลัง จากการที่องค5การบริหารส$วนตําบลแหลมทรายได2ดําเนินโครงการไปแล2วใน ปรากฏว$า
การดําเนินการยังไม$สามารถแก2ไขปHญหาความต2องการของประชาชนในพื้นที่ได2เท$าที่ควร เนื่องจากงบประมาณ
ขององค5การบริหารส$วนตําบลมีจํากัดและมีปHญหาอื่นๆ ทําให2องค5การบริหารส$วนตําบลไม$สามารถดําเนินการ
ได2ตามเปJาหมายที่กําหนดไว2
ข7อเสนอแนะ
1.ควรมีการสนับสนุนส$งเสริมให2ประชาชนได2เข2ามามีส$วนร$วมในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
ของ องค5การบริหารส$วนตําบลนากลางให2มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก$อนที่จะดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และ
ระหว$างดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด2วย หาวิธีการให2เกิดกระบวนการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององค5การบริหารส$วนตําบลนากลาง รวมถึงการได2เปaด
โอกาสให2ประชาชนได2รับรู2ข2อมูลข$าวสารต$างๆ รวมถึงการร$วมตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการต$างๆ ด2วย
2. เสนอแนะให2 ที่ป ระชุมประชาคมหมู$ บ2 า นควรจัด ลํ า ดับ ความสํ า คั ญของโครงการตามความ
จําเปนเร$งด$วนและความเดือดร2อนของหมู$บ2านเปนสําคัญ
3. ส$งเสริมให2ประชาชนรับรู2ถึงบทบาทและอํานาจหน2าที่ขององค5กรปกครองส$วนท2องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะ
4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต$าง ๆ ควรเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว2ในแผนการ
ดําเนินงานประจําป@และเร$งรัดการเบิกจ$ายงบประมาณให2แล2วเสร็จภายในป@งบประมาณ
5.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย$างเหมาะสมทั้งป@งบประมาณ ตลอดจนการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาให2คลอบคลุ มพื้นที่และทั่วถึง อนึ่งการดํ าเนินการโครงการ/กิจกรรมต$างๆ ควร
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค5 , กลุ$ ม เปJ า หมาย , ตั ว ชี้ วั ดให2 มี ค วามชั ดเจน และสามารถวั ดผลความสํ า เร็ จ ได2 อ ย$ า งมี
ประสิทธิภาพ , ดําเนินการจริงเปนไปอย$างมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มโอกาสให2ประชาชนได2มีส$วนร$วมในการเสนอความต2องการที่จะพัฒนาด2านต$างๆ ในเขต
พื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต2องการของประชาชน , รับฟHงปHญหา , การเสนอความคิด และมีการนําเอา
ข2อมูลที่ได2จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต$ละพื้นที่ มาประกอบการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน
*************************************

