รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2
(1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก

หน้า
บทนำ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี
 แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
 แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมฯ
ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สำหรับแผนยุทธศำสตร์
ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรสำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี

๑-2
3 -๔
๕
๖-10
๑๑
๑๒-๑6
๑7-21

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรติ ดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่ ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องดำเนินกำรกำหนดแนวทำง วิธกี ำร
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อ
สภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและ
ต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง จึงได้ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำยำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2 ภำยในเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่ำงเดือนเมษำยน
ถึง กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำม ให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำยำงทรำบ คณะกรรมกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้ จะสำมำรถเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้ และประชำชน
เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง

ส่วนที่ ๑

บทนา
ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล
ด้วยควำมตำมมำตรำ ๒๘๗ วรรค ๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศั กรำช
๒๕๕๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อประชำชนในเรื่องกำรจัดทำ
งบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรดำเนินงำนในรอบปี เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
ก ำกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบควำมในข้ อ ๓๐ (๕) แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี
เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง จึงขอประกำศผลกำรดำเนินงำนในกำรจัดทำงบประมำณ กำรใช้
จ่ำย และผลกำรดำเนินงำน รวมถึง กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นในรอบปีง บประมำณ
พ.ศ.๒๕๕8 เพื่ อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และกำกับกำรบริห ำรจัดกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำยำง
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้ อ มู ล และผลกำรด ำเนิน งำนตำมแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง สำหรับ ใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดทำแผนพัฒนำในปีต่อไป
2. เพื่อตรวจสอบและติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำงที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรแล้ว
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ที่นำ
มำตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เฉพำะที่เป็นโครงกำรพัฒนำเท่ำนั้น
ไม่รวมงบบุคลำกร รำยจ่ำยประจำ เงินอุดหนุน
วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล
1. ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ เช่น
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 – 2562
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. กำรสังเกตกำรณ์ เป็นกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เช่น
- กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรม/โครงกำร
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สภำพแวดล้อมของสถำนที่ที่ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือโครงกำรหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูล และผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปี
งบประมำณ 2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง สำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรกำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดทำแผนพัฒนำในปีต่อไป
2. ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำยำง ที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรแล้ว
3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๒
ผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
"กำรศึกษำดี ท้องถิ่นน่ำอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชำชนมีส่วนร่วม สู่กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน"
2. พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง
๑. ส่งเสริมพัฒนำทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เพียงพอและมีมำตรฐำน
๒. ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนพัฒนำกำรเด็ก
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน ให้มีเศรษฐกิจที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
7. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ของ อบต. ให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง
1. พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ให้มีมำตรฐำน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของหมูบ่ ้ำน
2. ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลุมทุกหมูบ่ ้ำน
3. พัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน
4. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้ำน
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเป็นเลิศด้ำนพัฒนำกำรเด็ก
6. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวชุมชนและ
สังคม
8. ส่งเสริมอำชีพและเพิม่ รำยได้ให้แก่ประชำชน
9. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีของท้องถิ่น ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น
10. เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อบต. ให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในช่วงสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน สะดวก และปลอดภัย
2. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรขั้นพื้นฐำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพเพื่อยกระดับรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพ
2. ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. สงเครำะห์ และพัฒนำเด็ก สตรี ผู้สงู อำยุ ผู้พิกำรและผูด้ ้อยโอกำส
2. กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข รณรงค์ ป้องกัน กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ
3. ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบ
5. ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัย
6. พัฒนำกำรกีฬำและเสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนได้ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ จัดหำ
สถำนที่จัดกิจกรรมออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ
7. สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรกำจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มปี ระสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
3. พัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพขององค์กร
4. การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลท่ ำ ยำง ได้จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำและแผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) ตำมกระบวนกำรที่ บัญ ญัติ ไ ว้ใ นระเบีย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ ว ยก ำรจัด ท ำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวที
ประชำคมท้องถิ่น กำรจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่
ก่อนนำมำจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี ต่อไป
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครัง้ หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง อาเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มี
ประเด็นการประเมิน
การ
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนือ่ งสม่ำเสมอ

4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำฐำนข้อมูล

8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน

9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำร

พัฒนำท้องถิ่น
10. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภำพของท้องถิ่น
11. มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์จังหวัด
12. มีกำรกำหนดจุดมุง่ หมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น

14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ

15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด

16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี

17. มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี

18. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี

19. มีกำรทบทวนแผนพัฒนำสำมปีหรือไม่
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ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตำมตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนพัฒนำสำมปี โดยมีกำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนทุกๆ ปีงบประมำณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรดำเนินงำนในเดือน (1 เมษำยน 2560 - 30 กันยำยน 2560)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง...........
2. รำยงำนกำรดำเนินงำนในรอบ ปีงบประมำณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรดำเนินงำนในเดือน ( 1 เมษำยน 2560 –
30 กันยำยน 2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี
ยุทธศาสตร์

จานวน

กำรพัฒนำด้ำน
83
โครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรพัฒนำด้ำน
4
เศรษฐกิจ
กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
69
ชีวิต
กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
5
สิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำด้ำนกำร
23
บริหำรจัดกำร
รวม
184

2560
งบประมาณ

2561
จานวน งบประมาณ

2562
จานวน งบประมาณ

102,907,000

26

17,520,000

1,000,000

6

1,320,000

18,932,000

40

11,722,000

325,000

7

5,425,000

16,310,000

14

1,630,000

14 1,630,000

139,474,000

93

37,617,000

79 25,817,000
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16 11,170,000
4

900,000

39 11,692,000
6

425,000

4. กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริหำรอบต.ท่ำยำง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมำณ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 โดยมีโครงกำรที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิ บประมำณ จำนวน 81 โครงกำร งบประมำณ 40,112,689 บำท สำมำรถจำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
17,315,576.00
350,900.00
21,498,813.00
40,000.00
907,400.00
40,112,689.00

โครงการ

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
รวม

33
3
34
1
10
81

5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
อบต.ท่ำยำง มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนำมในสัญญำ รวม 45 โครงกำร จำนวนเงิน 17,629,214.49 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
จำนวน 29 โครงกำร จำนวนเงิน 11,990,863.81 ล้ำนบำท สำมำรถจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
17 5,661,674.47
7
1 273,000.00
1
21 11,137,288.02
16

โครงการ

1

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
712,847.47
273,000.00
10,484,364.34

36,600.00

0

0.00

5 520,652.00
45 17,629,214.49

5
29

520,652.00
11,990,863.81
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6. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2560

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2560
อบต.ท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

100%

จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

83.0

12.91

33.0

17.32

17.0

5.66

7.0

0.71

6.0

0.44

2.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

4.0

1.00

3.0

0.35

1.0

0.27

1.0

0.27

1.0

0.27

69.0

18.93

34.0

21.50

21.0

11.14

16.0

10.48

14.0

2.61

5.0

0.32

1.0

0.04

1.0

0.04

0.0

0.00

0.0

0.00

23.0

16.31

10.0

0.91

5.0

0.52

5.0

0.52

5.0

0.52

3.กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
4.กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร

7. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560
7.1 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2560)
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
695,974
8.82
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
273,000
3.47
ด้ำนเศรษฐกิจ
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
6,397,105.70 81.11
ด้ำนคุณภำพชีวิต
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
0
0
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
520,652
6.60
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
รวม

7,886,731.70

100

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ

-

-

695,974

8.82

-

-

273,000

3.47

-

-

-

-

0

0

-

-

520,652

6.60

-

-

7,886,731.
70

100

6,397,105.
81.11
70

-97. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560
7.2 (ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560)
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ
2,120,773 30.45
4,808,197 69.02

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ
2,120,773 30.45
4,808,197 69.02

-

-

-

-

-

-

36,600

0.53

-

-

36,600

0.53

6,965,570

100

-

-

6,965,570

100

-10ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)

โครงการ
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 6 บ้านยางคมพัด
ตาบลท่ายาง องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ้านบางตะเภา
ตาบลท่ายาง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ายาง อาเภอทุง่ ใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 7 บ้านยางสองขอน
ตาบลท่ายาง องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ใน
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ
/
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
658,600

605,255

/

-

-

677,800

624,259

/

-

-

679,000

626,255

3

-

-

2,015,400

1,855,769

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8. โครงกำรที่ได้รบั เงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 – 30 กันยำยน 2560)

โครงการ
รวม

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
เสร็จแล้ว ระหว่าง ดาเนินการ ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป
ดาเนินการ
-

-

-

-

-

-11ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ ....27...ตุลาคม 2560 ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
1 ให้เร่งรัดติดตามการดาเนินงานโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน

-12-

ส่วนที่ ๓
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1 ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำยำง
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์จงั หวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
16.30
13.20
57.20
8.70
8.70
8.50
4.50
4.60
4.50
4.30

3.8 แผนงำน

(5)

4.40

3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม

(5)

4.40

3.10 ผลผลิต/โครงกำร

(5)

4.60

100

86.70

รวมคะแนน
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/
ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง
กำรเลือกตัง้ ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชำกรและช่วงอำยุและจำนวนประชำกร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์
ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
ประมง กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม
กำรพำณิชย์/กลุม่ อำชีพ แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำร
นับถือศำสนำประเพณีและงำนประจำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้ ภูเขำ
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
(8) กำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ กำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ดำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำร
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปญ
ั หำสำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์จงั หวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand
4.0

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20 16.30
(3)
2.50

(2)

1.70

(2)

1.50

(2)

1.50

(2)

1.60

(2)

1.80

(2)

1.60

(2)

1.60

(3)

2.50

15
(2)

13.20
1.70
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผงั เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ
และกำรบังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ทเี่ กิดขึ้น
ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด
เทคโนโลยี จำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน
กำรส่งเสริมอำชีพ กลุม่ อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำ
อำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ ีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ
ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
(6) ผลกำรวิเครำะห์ศกั ยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analaysis ที่อำจส่งผลต่อ
กำรดำเนินงำนได้แก่ S-trength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
เชิงพื้นที่มกี ำรนำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือ
สมมติฐำนของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ
(8) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 25572560 เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้ง
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำร
นำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำร
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ
(9) ผลที่ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รบั /ผลทีส่ ำคัญ ผลกระทบ
และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560

คะแนน
เต็ม
(1)

คะแนน
ที่ได้
1.10

(2)

1.60

(2)

1.70

(2)

1.60

(2)

1.80

(2)

1.70

(1)

1.00

(1)

1.00
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3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กร สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
Thailand 4.0
3. ยุทธศาสตร์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กร สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จงั หวัด และ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต เชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
จังหวัด
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศำสตร์จงั หวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์
คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถงึ อนำคตอย่ำง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กบั โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิง่ ที่ต้องทำตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะนำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนใน
สิ่งทีจ่ ะดำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้อง
ประเด็นกลยุทธ์
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดชัดเจน
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
(Positioning)
เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นทีจ่ ริง ที่จะนำไปสูผ่ ลสำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต กำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ หรือแผนงำนทีเ่ กิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน นำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว

คะแนน
เต็ม
65
(10)

คะแนน
ที่ได้
57.20
8.70

(10)

8.70

(10)

8.50

(5)

4.50

(5)

4.60

(5)

4.50

(5)

4.30

(5)

4.40
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3.9 ควำมเชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม

3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ)
3.10 ผลผลิต/โครงกำร

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผล (5)
ผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำ
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตทีเ่ ป็นชุดหรือเป็นโครงกำร
(5)
ที่เป็นชุด กลุม่ หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
100
รวมคะแนน

คะแนน
ที่ได้
4.40

4.60

86.70

-173.2 ผลกำรพิจำรณำทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีของ (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลละอุ่นเหนือ
-----------------------------------------------------------คะแนนที่
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
ได้
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
10
9.00
2. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
10
8.50
3. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
10
9.00
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
10
9.30
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย
60
53.40
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
(5)
4.80
(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
4.30
(5)
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตัง้ งบประมำณได้ถูกต้อง
4.50
(5)
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
4.50
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
(5)
4.30
แห่งชำติ
(5)
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
4.10
(5)
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จงั หวัด
4.60
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(5)
4.50
ภำยใต้หลักประชำรัฐ
(5)
5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
4.40
(5)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
4.40
(5)
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รบั
4.40
(5)
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.60
รวมคะแนน
100
89.20
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1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

2. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

3. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้ในกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม)
1) กำรควบคุมทีม่ ีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณ เช่น กำรวัดจำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเอง ว่ำเป็นไปตำมที่ตงั้ เป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่ จำนวน
ที่ดำเนินกำรจริงตำมที่ได้กำหนดไว้เท่ำไหร่ จำนวนที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้มจี ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจ
หน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้
2) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative)
1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำร
นำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำน
ต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชน
หรือไม่และเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึง่ เป็นไปตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
2) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงกำรที่
ดำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative)
1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนนำไปสู่
กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักฐำน
กำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP)

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้
9.00

10

8.50

10

9.00

10

9.30
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5. โครงการพัฒนา
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อ
โครงกำร

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำมชัดเจน
นำไปสู่กำรตัง้ งบประมำณได้
ถูกต้อง

5.4 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินกำรเพื่อให้
กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุง่ ไปเรื่องใดเรือ่ งหนึง่
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงกำรต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้อง
กับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง
สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจำนวนเท่ำไร กลุม่ เป้ำหมำย
คืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุม่ เป้ำหมำย พื้นที่ดำเนินงำน และ
ระยะเวลำดำเนินงำน อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะทำที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุม่ เป้ำหมำย มีหลำยกลุม่
ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3)
ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรนำไปสูก่ ำรปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำร
ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำน
กลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำร
ปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลด
ควำมเหลือ่ มล้ำทำงสังคม (4) กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำค
และควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
60 53.40
(5) 4.80

(5)

4.30

(5)

4.50

(5)

4.50

(5)

4.30
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โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ Value –Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำก
กำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสูก่ ำรเน้นภำค
บริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรทีเ่ ติมเต็มด้วยวิทยำกร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัย
และพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น
ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีและกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอด
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำ
ยุทธศำสตร์จงั หวัด
ของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพือ่ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่
สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำร
พัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกัน
กับยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ควำมยำกจนหรือกำร
ประชำชนดำเนินกำรเองหรือร่วมดำเนินกำร เป็นโครงกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ ต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรทีป่ ระชำชนต้องกำรเพื่อให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้ เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มัง่ คั่ง
หลักประชำรัฐ
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒ
ั นำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP)
5.9 งบประมำณ มีควำม งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ประกำรในกำรจัดทำโครงกำรได้แก่ 1) ควำมประหยัด
(ผลผลิตของโครงกำร)
(Economy) 2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) 3) ควำมมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ควำมยุติธรรม (Equity) และ 5) ควำมโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีกำรประมำณรำคำ กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับ
ถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง
งบประมำณ
รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรกำหนดรำคำและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำ
หรือไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรนำไปตัง้ งบประมำณรำยจ่ำยใน
ข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำทีป่ รำกฏในรูปแบบ
อื่นๆ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5) 4.10

(5)

4.60

(5)

4.50

(5)

4.40

(5)

4.40
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5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ

มีกำรกำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance
Indicator :KPI) ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภำพ
efficiency) ได้ เช่น กำรกำหนดควำมพึงพอใจกำรกำหนด
ร้อยละ กำรกำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สงิ่
ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ กำรได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีควำม
เป็นไปและมีควำมเฉพำะเจำะจงในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
(2) วัดและประเมินผลระดับของควำมสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด
และสำมำรถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำม
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้
รวมคะแนน

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5) 4.40

(5)

4.60

100

89.20

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2560
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสำยซอยบ้ำนน้ำผุด
ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสำยควนนกหิน
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
บำงตะเภำหมู่ที่ 1
ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยบ้ำนนำงจำปี
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหมู่บ้ำน สวป.ซอย 3
ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยควนเนียง – หน้ำเกำะ
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโคกส้มเหม้ำ หมู่ที่ 12
บุกเบิกถนนสำยบ้ำนนำยเทียบ – สำยทุ่งโหนด
ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2
ก่อสร้ำงระบบประปำบ้ำนหนองทุ่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนบ้ำนควนตู หมู่ที่ 5
ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน บ้ำนควนทอง หมู่ที่ 12
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่งต้นส้ำน (หมู่ที่ 6)
รวม

500,000
862,000
998,000

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
เบิกจ่าย
500,000
859,000
998,000

500,000
547,700
500,000
925,600
1,040,000
269,900
581,000
213,836
31,400
700,000
7,669,436

495,000
545,000
498,000
920,000
1,030,000
268,773
828,000
213,836
31,400
697,000
7,884,009

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

ดาเนินการเสร็จ
โครงการ
บาท

สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

บาท
500,000
998,000

โครงการ
-

บาท
-

545,000
920,000
1,030,000
828,000
213,836
31,400
84,000
5,150,236

-

-

-

-

/
-

859,000
-

โครงการ
/
/

/
/
-

495,000
498,000
268,773
2,120,773

/
/
/
/
/
/
/
9

/
4

หมาย
เหตุ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการ
วันผู้สูงอำยุ/วันสงกรำนต์
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิกำร
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
สนับสนุนค่ำอำหำรเสริมนมให้แก่โรงเรียน
สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก
พัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
เฝ้ำระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล (7วันอันตรำย)
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำสำหรับหมู่บ้ำน
สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำวันคล้ำยวันประสูติสมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิง
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ที่ 9
แข่งขันกีฬำอำเภอทุ่งใหญ่
แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด (อบต.คัพ)
ค่ำจ้ำงออกแบบหลังคำสนำมฟุตซอลบ้ำนบำงตะเภำ หมู่ที่ 1
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 1
โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ 1
จัดซื้อเก้ำอี้สำหรับหอประชุมหมู่ที่ 1-12
รวม

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
เบิกจ่าย

130,000
8,424,000
1,593,600
18,000
20,000
1,657,513
3,596,800
30,000
100,000
90,000
10,000

115,290
2,718,300
606,400
9,000
36,600
310,278.64
380,000
5,300
14,600
89,938
10,000

150,000
300,000
51,200
97,300
30,800
20,000
16,319,213

ดาเนินการเสร็จ
โครงการ
/
/
/
/
/

สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

/
/
/
/
/
/

บาท
115,290
2,718,300
606,400
9,000
36,600
310,278.64
380,000
5,300
14,600
89,938
10,000

โครงการ
-

บาท
-

โครงการ
-

บาท
-

92,780
221,610
50,000
97,300

/
/
/
/

92,780
221,610
50,000
97,300

-

-

-

-

30,800
20,000
4,808,197

/
/
17

30,800
20,000
4,808,197

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
1

โครงการ
จัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
เบิกจ่าย

40,000
40,000

36,600
36,600

ดาเนินการเสร็จ
โครงการ
/
1

บาท
36,600
36,600

สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

โครงการ

โครงการ

บาท

บาท

หมาย
เหตุ

