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สวนท่ี ๑
บทนํา

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ี

แตกตางกันมีจุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนํา
แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกัน
อยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงเปนการติดตามผลท่ี
ใหความสําคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีได
กําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
เพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผล
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค
(threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนา
สํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือ
นําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและ
จะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออน
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ตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือ
มีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนเพ่ือ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีได

ดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิด
ปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคได ดังนี้

1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
จะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว

3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับ
สํานัก/กองทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมี
สวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน

ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ี

ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้

1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปโดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ
และหวงเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป

2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการ
ท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจาก
การกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผล
การติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ี
ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษา
ดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตใน
การติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
งานจาก  ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค
การติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้น
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สรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุง
เครื่องมือ

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น
แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตอง
ติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ี
กําหนดไว   แตละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ
คารอยละ คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การ
พรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย
ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดย
รายงานตามแบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ
หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรายงานผล
การติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนท่ี 2
และสวนท่ี 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความ
เหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน

3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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ข้ันตอนการรายงานผล

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล
เครื่ อง มือการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน (Monitoring and

evaluation tools for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการ
ติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ  (Interview)
และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได

ผูบริหาร
ทองถ่ิน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เมษายน/ตุลาคม

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผูบริหาร
ทองถ่ิน

สภาทองถ่ินรายงานผล เสนอ

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ผูบริหาร
ทองถ่ิน

ประกาศผลกา รติ ด ต ามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห
ประชาชนในตําบล../อปท....ทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับ
แ ต วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน

เสนอ เสนอ

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ
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กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบ

ระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม

ของไตรมาสท่ีผานมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดย
นําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน

1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการ
ท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเ มินผล
ความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปน
ตน

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําให
เกิดผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ
วัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน

กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปน
ท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล
และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัด.ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ

1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรง
ประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได

2) การสํารวจ (Survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือ
ทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได

3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทํา

การทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิด
แอลฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (จะ
ใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน

3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได
การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบ
ในระดับใด โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือ
ก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure
interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่ง
คลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน
มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.4 การสํารวจ (Surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความ
คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการบันทึก
การสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและ
โครงการมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนว
ทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ

ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต
ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรง
เปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน
ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ
สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติ
หรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/
ฝายตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
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ผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได

7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําให
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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สวนท่ี ๒
การตดิตามและประเมินผลแผน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
สรปุผลการตดิตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนวา  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา ความ
ตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนยทุธศาสตร
๑.๑ แผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั มีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 ยุทธศาสตร ประกอบดวย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

1.1.๒ ตัวช้ีวัด
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใช

บริการ
2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิม

มากข้ึน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4. หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5. หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข
6. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง

1.1.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม

ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
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2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
1.1.4 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางท่ี 1  การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานเทา

และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยาย

ไฟฟาสาธารณะ
แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ

กลุมอาชีพ
แนวทางท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ

ทองถ่ินและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมาหากษัตริย

แนวทางท่ี 2  สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับประชาชน

แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา  นันทนาการ และบูรณาการ การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5  สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6  เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-

สาธารณภัย

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 1  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 2  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการ

กําจัดขยะมูลฝอย
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามี

สวนรวมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1.5 วิสัยทัศน
“ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ”

๒. แผนพฒันาสามป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
2.1 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 - 2559 (เฉพาะป พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ จํานวนเงิน

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 23 7,970,000 13 1,745,700

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 25 9,396,816 11 3,826,942.67
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย

7 660,000 3 106,200

4. ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว

2 30,000 0 0

5. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

7 150,000 0 0

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

7 160,000 4 92,400

7. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดี

17 1,479,000 9 1,147,939.26

รวม 88 19,845,816 40 6,919,181.93
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2.2 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (เฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๘)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ จํานวนเงิน

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 25 10,370,000 16 2,381,263.62

2. ดานเศรษฐกิจ 8 384,760 1 20,000

3. ดานคุณภาพชีวิต 50 6,931,500 24 1,773,873.76
4. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

5 200,000 2 14,750

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 13 3,185,000 8 328,359

รวม 101 21,071,260 51 5,016,806.78

2.3 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 (เฉพาะป พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ จํานวนเงิน

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 47 34,023,868 12 2,699,521.14

2. ดานเศรษฐกิจ 6 290,000 3 53,800

3. ดานคุณภาพชีวิต 53 16,999,920 20 4,151,934.44
4. ดานสิ่งแวดลอม 4 110,000 2 42,794
5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 13 990,000 5 327,715

รวม 123 52,413,788 60 7,275,764.58
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2.4 แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 - 2562 (เฉพาะป พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ จํานวนเงิน

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 62 38,408,100 12 2,133,218.42

2. ดานเศรษฐกิจ 9 486,550 4 120,000.00

3. ดานคุณภาพชีวิต 35 16,063,120 12 12,326,945.04

4. ดานสิ่งแวดลอม 3 70,000 1 20,412.00

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 14 9,108,000 4 686,925.00

รวม 123 64,135,770 33 15,278,500.46
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3. ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
3.1  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไมมี 0 ดําเนินการครบทุกโครงการ
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 4 347,317.33
3. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

1 151,800.00

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการทองเท่ียว

0

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

2 30,000.00

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1 37,600.00

7. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 6 300,660.74
รวม 14 867,378.07
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2)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 ดําเนินการครบท่ีอนุมัติงบประมาณ

2. ดานเศรษฐกิจ 1.  ดานสงเสริมอาชีพของครัวเรือนฯ 2 55,000 เปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอใหบรรจุ

3. ดานคุณภาพชีวิต

1.  ดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 1 10,000 ดําเนินการไมทัน
2. ดานการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 80,000 เปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอใหบรรจุ
3. ดานการศึกษาใหความสําคัญการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ 1 20,000 เปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอใหบรรจุ

4. ดานการอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 1 5,000 ไมมีกิจกรรมสําคัญท่ีตองดําเนินการ /ตั้งไวเพ่ือ

รองรับกิจกรรมสําคัญ
4. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

0 0 ดําเนินการครบท่ีอนุมัติงบประมาณ

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 1.  ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 1 50,000 คาใชจายในการเลือกตั้งตั้งเพ่ือรองรับกรณีมีเหตุ
เลือกตั้งใหม

รวม 11 220,000
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3)  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0

2. ดานเศรษฐกิจ 1. ดานขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย

1 10,000 อําเภอไมไดจัดแตให อบต.ตั้งงบประมาณ

3. ดานคุณภาพชีวิต

1. ดานอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

1 30,000 เนื่องจากกิจกรรมตองจัดใหตรงกับวันจริงจึงไมได
ดําเนินการ

2.  ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 1 10,000 อุปกรณไมไดเสียหาย
3. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 1 20,000 ดําเนินการไมทัน

4. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 60,000 ไมสามารถดําเนินการไดเพราะไมมีระเบียบรองรับ
ประกอบกับไมมีเจาหนาท่ี

4. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 20,000

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

1. ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมือง 2 20,000 เปนกิจกรรมปกปองสถาบันตั้งเพ่ือรองรับกับ

เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนและโครงการระเบียบไมรองรับ
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 2 40,000 ดําเนินการไมทันและบางกิจกรรมตั้งเพ่ือรองรับเหตุท่ี

จะเกิด

รวม 12 210,000
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4)  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

ยุทธศาสตร แผนงาน จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไมไดดําเนินการจริง

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 ดําเนินการครบทุกโครงการ
2. ดานเศรษฐกิจ 0 0 ดําเนินการครบทุกโครงการ

3. ดานคุณภาพชีวิต

1.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 95,000 - จัดทําโครงการแตไมใชงบประมาณ
- เปนวันสวรรคตในหลวง งดกิจกรรมรื่นเริง

2.สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 170,000 - โอนงบไปทํากิจกรรมดอกไมจันทน
- ตั้งงบตามหนังสือสั่งการฯ
- ระเบียบฯ กฎหมาย ไมรองรับ

3.บริหารงานท่ัวไป 1 30,000
4.สาธารณสุข 1 210,000
5.รักษาความสงบภายใน 2 20,000 - ระเบียบฯ กฎหมาย ไมรองรับ

4. ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

1.การศึกษา 1 20,000
2.สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 10,000

5. ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 1.บริหารงานท่ัวไป 1 10,000 ตั้งเพ่ือรองรับการเลือกตั้ง
2.สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 5,000 ตั้งเพ่ือรองรับเหตุการณเรงดวน

รวม 19 570,000
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5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีไมไดดําเนินการและไดดําเนินการจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
(ตามขอบัญญัติ)

ยุทธศาสตร

โครงการที่ไมไดดําเนินการ โครงการที่ไดดําเนินการจริง
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานว
นโครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน
จํานวน
โครง
การ

จํานวนเงิน

ดานโครงสรางพื้นฐาน 13 240,500 0 0 0 0 0 0 13 1,745,700 16 2,381,263.62 30 7,964,797.14 24 7,658,468.42
การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต 4 347,317.33 8 803,485.84 5 940,278 15 1,074,166.96 11 3,826,942

.67 24 1,773,873.76 20 4,151,934.44 13 12,446,945.04

ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

1 151,800 ไมมี 3 106,200 ไมมี

ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชย-
กรรม และการทองเที่ยว/
ดานเศรษฐกิจ

0 0 2 55,000 1 36,200 0 10,000 0 0 1 20,000 3 53,800 4 120,000

ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

2 30,000 0 0 1 87,206 2 59,588 0 0 2 14,750 2 42,794 1 20,412

ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน

3 37,600 ไมมี 4 92,400 ไมมี

ดานบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี 4 300,660.74 1 149,141 4 615,077 3 236,075 9 1,147,939

.26 8 328,359 5 327,715 4 686,925

รวม 27 1,107,878 11 1,007,625.
84 12 1,678,757

.57 20 1379829.96 40 6,919,18
1.93 51 5,016,806.78 60 12,541,040.

58 50
20,932750.46
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6)  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  (ครั้งท่ี  1  วันท่ี 1  ตุลาคม  2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) รอบเดือนเมษายน

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เคหะและชุมชน กองชาง - 0 0
อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 6 0 0

2. ดานเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม - 0 0
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ - 1 10,000

3. ดานคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด - 1 17,232
การศึกษา กองการศึกษา - 3 1,438,055.16
สาธารณสุข สํานักปลัด - 0 0
สรางความเขมแข็งและชุมชน สป. กองสวัสดิการสังคม - 2 30,000
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ - 2 152,090
งบกลาง กองสวัสดิการสังคม - 3 4,248,300

4. ดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข สํานักปลัด - 0 0
สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัด - 0 0
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ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

5. ดานการบริหารจัดการ บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด - 1 227,075
บานเมืองท่ีดี การศึกษา กองการศึกษาฯ - 0 0

สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัด - 1 2,782
รวม 6 20 6,125,534.16
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สวนท่ี ๓
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดอืนตลุาคม

(ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ขอ ๒๙ และขอ 30
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว
๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3 / ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว ๐357
ลงวันท่ี 19 มกราคม ๒๕61  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ (พ.ศ. 2561 –
2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ



ห น า | 23

๒. การตดิตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2.1 ครั้งท่ี 2  วันท่ี  1  เมษายน 2561  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 รอบเดือนตุลาคม

2.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองชาง - 0 0
อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง - 5 1,115,700

2. ดานเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม - 2 40,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ - 0 0

3.  ดานคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด - 1 17,232
การศึกษา กองการศึกษา - 2 1,962,652.74
สาธารณสุข สํานักปลัด - 31 631,970
สรางความเขมแข็งและชุมชน กองสวัสดิการสังคม - 3 70,000
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ - 0 0
งบกลาง กองสวัสดิการสังคม - 3 4,446,200

4.  ดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข สํานักปลัด - 0 0
สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัด - 1 1,250
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2.1.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (ตอ)

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

5. ดานการบริหารจัดการ บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด - 0 0
บานเมืองท่ีดี การศึกษา กองการศึกษาฯ - 0 0

สรางความเขมแข็งของชุมชน สํานักปลัด - 0 0
รวม 0 48 8,285,004.74
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2.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)

ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอมระบบ

จายน้ํา หมู 8 บานหนองไทร 280,000 274,000 กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 จาก
บานนางเพียร ทองไสว ถึง บานนายชัยวัฒน สุขรัตน 210,000 200,000 กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 จาก
บานนายเฉลิม สะเทิงรัมย ถึงบานนางบุญมี เหมาะทอง 190,700 171,700 กองชาง

4 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอมระบบ
จายน้ํา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน 280,000 274,000 กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บาน
นอยพัฒนาจากบานนางบุญรอด เขียววิลัย ถึง บริเวณท่ี
สวนนายกง บุญตามทัน

210,000 196,000 กองชาง

รวม (5) 1,170,700 1,115,700

แบบ ผ.01
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ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 30,000 20,000 กองสวัสดิการสังคม
2 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ

และผูดอยโอกาส
20,000 20,000 กองสวัสดิการสังคม

รวม (2) 50,000 40,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียน
ผูสูงอายุ" 30,000 30,000 กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร (แกมใส...วัยเสี่ยง) 20,000 20,000 กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรีในพ้ืนท่ี
ตําบลทะเมนชัย 20,000 20,000 กองสวัสดิการสังคม

4 เบี้ยยังชีพผูพิการ 3,292,800 1,424,000 กองสวัสดิการสังคม
5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 27,000 กองสวัสดิการสังคม
6 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,306,000 2,995,200 กองสวัสดิการสังคม
7 อาหารเสริม (นม) 1,094,152 799,452.74 กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผ.01
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ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต  (ตอ)
8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหมและวันสงกรานต 40,000 17,232 สํานักปลัด

9 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี (ขับเคลื่อน)

50,000 31,970 สํานักปลัด

รวม (9) 10,942,952 5,364,855
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

1 โครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผนดิน” 10,000 1,250 สํานักปลัด
รวม (1) 10,000 1,250

รวมทั้งสิ้น (17) 12,173,652 6,521,805

แบบ ผ.01
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3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนๆ (แบบ ผ.02)

ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
1 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

อบต.ทะเมนชัย 1,094,152 1,163,200 กองการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด อบต.ทะ
เมนชัย

2 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ บานหนอง
มวง หมูท่ี 4 20,000 20,000 สํานักปลัด

3 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง หมูท่ี 4 20,000 20,000 สํานักปลัด

4 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ว
ปากมดลูกและมะเร็วเตานม บานหนองมวง หมูท่ี 4 20,000 20,000 สํานักปลัด

5 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บาบานบริหารชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000 สํานักปลัด

6 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนาศักยภาพ อส
ม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน บานบริหาร
ชนบท หมูท่ี 6

20,000 20,000 สํานักปลัด

7 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ บานบริหาร
ชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000 สํานักปลัด

แบบ ผ.02
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ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต  (ตอ)
8 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานม บานหนองไทร หมูท่ี 8 20,000 20,000 สํานักปลัด

9 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานหนองไทร หมูท่ี 8 20,000 20,000 สํานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ บานหนอง
ไทร หมูท่ี 8 20,000 20,000 สํานักปลัด

11 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ บานหนอง
บัว หมูท่ี 9 20,000 20,000 สํานักปลัด

12 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000 สํานักปลัด

13 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000 สํานักปลัด

14 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 20,000 20,000 สํานักปลัด

15 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 20,000 20,000 สํานักปลัด

แบบ ผ.02
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ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต  (ตอ)
16 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนาศักยภาพ อส

ม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน บานหนองมวง
นอย หมูท่ี 10

20,000 20,000 สํานักปลัด

17 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนาศักยภาพ
อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน บานหนอง
น้ําขุน หมูท่ี 11

20,000 20,000 สํานักปลัด

18 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 20,000 20,000 สํานักปลัด

19 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 20,000 20,000 สํานักปลัด

20 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ บานบุตาริด
หมูท่ี 12 20,000 20,000 สํานักปลัด

21 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานมบานบุตาริดหมูท่ี 12 20,000 20,000 สํานักปลัด

22 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานบุตาริด หมูท่ี 12 20,000 20,000 สํานักปลัด

23 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 20,000 20,000 สํานักปลัด

แบบ ผ.02
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ลําดับ โครงการพัฒนา งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต  (ตอ)
24 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 20,000 20,000 สํานักปลัด

25 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 20,000 20,000 สํานักปลัด

26 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000 สํานักปลัด

27 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000 สํานักปลัด

28 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ บานนอย
พัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000 สํานักปลัด

29 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ บานใหม
อัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000 สํานักปลัด

30 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000 สํานักปลัด

31 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัข
บา บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000 สํานักปลัด

รวม (31) 1,734,152 1,763,200

แบบ ผ.02
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สวนท่ี ๔
ผลการวเิคราะหการตดิตามและประเมินผล
(ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน...ครั้งท่ี 1 /2560 เม่ือ

วันท่ี 9  เดือน ตุลาคม 2560 เปนดังนี้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

รอยละของ
คะแนนเต็ม

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูล พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

20 ๒๐ 20

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 ๑๕ ๑๕
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 ๖๕

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 ๑๐ ๑๐
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด

10 ๑๐ ๑๐

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 ๑๐ ๑๐
3.4 วิสัยทัศน 5 ๕ ๕
3.5 กลยุทธ 5 ๕ ๕
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 ๕ ๕
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 ๕ ๕
3.8 แผนงาน 5 ๕ ๕
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 ๕ ๕
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 ๕ ๕

รวมคะแนน 100 ๑๐๐ ๑๐๐
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1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเด็นเปน

ดังนี้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

20 20 100

1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ

3 ๓ 15

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ

2 ๒ 10

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ

2 ๒ 10

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ

2 ๒ 10

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท อ ง ถ่ิ น  ( ด า น
การเกษตรและแหลงน้ํา)

2 ๒ 10

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เช น  การนับ ถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ

2 ๒ 10
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
เช น  น้ํ า  ป า ไม  ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2 ๒ 10

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินหรือการใช
ขอมูล จปฐ.

2 ๒ 10

1.9 การประชุมประชาคมท อง ถ่ิน
รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะช าค มท อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ใช
กระบวนการร วม คิด  ร วมทํ า ร วม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

3 ๓ 15

รวม 20 20 100
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 100
2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองส วนทอง ถ่ินใน เขตจั งหวั ด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

2 ๒ 13.33

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน

1 ๑ 6.67

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

2 ๒ 13.33

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูทั่วไป เปนตน

2 ๒ 13.33

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการห รือสิ่ งที่ เ กิ ด ข้ึน  การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา

2 ๒ 13.33
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

2 ๒ 13.33

2.7 ส รุปประเด็นปญหาและความ
ตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการ
แกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

2 ๒ 13.33

2 . 8 ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ได รับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ .
2557-2560 เชน สรุปสถานการณการ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน ไปป ฏิบั ติ ใน เชิ ง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ

1 ๑ 6.67

2.9 ผลที่ได รับจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน
ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมา
และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560

1 ๑ 6.67

รวม 15 15 100
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1.4 ยุทธศาสตร

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3 ยุทธศาสตร 65 65 100
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น สอดคล อ ง กั บสภาพ สั ง ค ม
เศรษฐ กิจ สิ่ ง แวดล อมของท อง ถ่ิน
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0

10 10 15.4

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ินในเขตจังหวัดสอดคลองและ
เชื่ อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตร
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    และ
Thailand 4.0

10 ๑๐ 15.4

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และ Thailand 4.0

10 ๑๐ 15.4

3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน

5 ๕ 7.7
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1.4 ยุทธศาสตร (ตอ)

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3.5 กลยุทธแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ
ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

5 ๕ 7.7

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกล
ยุทธเปาประสงคของแตละประเด็นกล
ยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
กลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน

5 ๕ 7.7

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
(Positioning)ความมุงมั่นอันแนวแนใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

5 ๕ 7.7

3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใด
เ ร่ื อ ง หนึ่ ง ห รื อ แ ผ น ง า น ที่ เ กิ ด จ า ก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กล
ยุ ท ธ  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว

5 5 7.7
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1.4 ยุทธศาสตร (ตอ)

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

รอยละของ
คะแนน

เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองครวมท่ี
นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5 5 7.7

3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุด
หรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการ
เ พ่ือ พัฒนาท อง ถ่ิน ในแผน พัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

5 5 7.7

รวม 65 65 100

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
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2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการใหคะแนนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน...ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 9

เดือน ตุลาคม 2560 เปนดังนี้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

รอยละของ
คะแนนเต็ม

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 ๑๐ 10
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ
10 ๑๐ ๑๐

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

10 ๑๐ ๑๐

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ๑๐ ๑๐
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 ๖๐ ๖๐

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 ๕ ๕
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 ๕ ๕
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง

5 ๕ ๕

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 4 4
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

5 ๕ ๕

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 4 4
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 ๕ ๕
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ

5 ๕ ๕

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

5 ๕ ๕

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

5 ๕ ๕

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

5 ๕ ๕

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 ๕ ๕
รวมคะแนน 100 98 98
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2.2 การสรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๑๐ ๑๐

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณเชน
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ังเองวา
เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรอืไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ี
ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมจีํานวนเทาไร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative)

๑๐ ๑๐

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative)

๑๐ ๑๐

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

๑๐ ๑๐
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา
บรรลตุามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา

65
(5)

65
5

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5) 5

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร ลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(5) 5

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5) 5

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเล่ือมลํ้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ

(5) 5
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเตม็ดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ

(5) 5

๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน

(5) 5

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงนํ้า) (LSEP)

(5) 5

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity)
(๕) ความโปรงใส (Transparency)

(5) 5

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวา
รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิ
เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อ่ืนๆ

(5) 5
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ)

(5) 5

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเรจ็ได (๓) ระบสุิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุ สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได

(5) 5

รวมคะแนน 100 100
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3.  แผนงานท่ีดําเนินการ (วันท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

1 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผูบริหารทองถ่ิน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 163 ขอ 93

 500,000  0 0

2 โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 163 ขอ 94

 400,000 227,075 43.23 56.77

3 โครงการปรับปรุง ซอมแซม และตอเติมอาคาร
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 22 ขอ 15
 2,430,000  0 0

4 โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 23 ขอ 16


โอน 10,000 20,000  0 0

รวม (1) 3,350,000 0 0 0

หมายเหตุ ::: สีเทาติดตามรอบเดือนเมษายน

สูตร (6) (4) 100(3) = (6)สูตร (5){(3) − (4)} =. . . 100(3) = (5)
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3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 19 ขอ 10
 50,000

17,232 65.54 34.46
17,232 65.54 34.46

2 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 19 ขอ 11
 40,000 0 0 0

รวม (1) 90,000 17,232 80.85 19.15
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3.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 152 ขอ 68  40,000 23,610 40.98 59.02

2 อาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 153 ขอ 70  1,161,512

232,945.16 79.94 20.06
799,452.74 31.17 68.83

3 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 170 ขอ 4  2,712,900

1,181,500 56.45 43.55
1,163,200 57.12 42.88

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

ฉบับที่ 1
หนา 20 ขอ 12  137,700 137,700 100 100

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการสิ่งแวดลอม
5 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล

จัดซื้อ/จัดจาง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

หนา 174 ขอ 9  25,000 - - -

รวม (2) 4,077,112 1,962,652.74 51.86 48.14
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3.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก ,
โรคเอดส และโรคอุบัติใหม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 154 ขอ 71  20,000 0 0 0

2 โครงการอบรมสัมมนาเครือขายทสม. , อสม.
และผูนําชุมชน

ฉบับที่ 1
หนา 21 ขอ 11  20,000 0 0 0

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 154 ขอ 73  330,000 0 0 0

4 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี
(ขับเคลื่อน)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 5 ขอ 1
 50,000 31,970 36.06 63.94

5 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี
(สํารวจและข้ึนทะเบียน)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 6 ขอ 2
 10,000 - 0 0
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3.4 แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

6 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองมวง หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

7 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

8 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็วปากมดลูกและมะเร็วเตานม บาน
หนองมวง หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

9 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบาบานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

10 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

11 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

12 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองไทร หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

13 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองไทร
หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

14 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองไทร หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

15 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานหนองบัว หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

16 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองบัว
หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

17 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองบัว หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

18 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
นอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

19 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

20 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

21 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

22 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองน้ํา
ขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

23 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

24 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานบุตาริด หมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

25 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมบานบุ
ตาริดหมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

26 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานบุตาริด หมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

27 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

28 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
ใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

29 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองมวงใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

30 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานนอย
พัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

31 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

32 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

33 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

34 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานใหมอัมพ
วัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

35 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

36 โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 21 ขอ 14
 20,000 0 0 0

37 โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย ทสม. อสม.
และผูนําชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 21 ขอ 13
 20,000 0 0 0

รวม (31) 1,070,000 631,970 40.97 59.03
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3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 167 ขอ 1

 200,000 0 0 0

รวม 200,000 0 0 0
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3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 147 ขอ 58
 50,000 20,000 60 40

2 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 148 ขอ 59
 30,000 20,000 33.33 66.67

3 อุดหนุนกลุมอาชีพทอเสื่อกกบานบุตาริด แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 148 ขอ 60
 30,000 0 0 0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

“โรงเรียนผูสูงอายุ”
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 155 ขอ 74

 100,000 30,000 70 30

5 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยยาเสพ
ติด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 1553 ขอ 76
 50,000 0 0 0

6 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส วัยเสี่ยง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 155 ขอ 77
 30,000 20,000 33.33 66.67



ห น า | 57

3.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

7
โครงการเขาคายฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล
ทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 156 ขอ 78  50,000 20,000 60 40

8 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาสใน
สังคม (ผูปวยเอดส และครอบครัว)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 157 ขอ 80  30,000 0 0 0

9 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรี
ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป)
หนา 157  ขอ 81  50,000 20,000 60 40

10 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 158 ขอ 81  100,000 0 0 0

11 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 157  ขอ 81  20,000 10,000 50 50

12 โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอศ.)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 2

หนา 5 ขอ 3


1,000,000
(งบนอก) 0 0 0
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3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

13 โครงการ "รักน้ํา รักปารักแผนดิน" แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 161 ขอ 91  20,000 1,250 93.75 6.25

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที

ประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 166 ขอ 97  20,000 2,782 86.09 1391

15 โครงการปกปองสถาบันของชาติ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 166 ขอ 98  20,000 0 0 0

รวม (6) 1,600,000 111,250 93.05 6.95
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3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย
(ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 168 ขอ 2  20,000 10,000 50 50

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล “ทะเมนชัย

เกมส”
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 152 ขอ 67  200,000 142,090 28.96 71.04

3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 159 ขอ 85  30,000 0 0 0

4 โครงการถวายเทียนพรรษา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 159 ขอ 86  30,000 0 0 0

5 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 1

หนา 25 ขอ 2
 10,000 10,000 100 100

6 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 1

หนา 24 ขอ 1
 10,000 0 0 0

รวม (0) 300,000 0 0 0
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต หมูท่ี 4 บาหนอง
มวง จากบานนายนิยม ซอมรัมย ถัง บานนาง
คํา ไชฉลาด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 1

 175,000 174,500 0.29 99.71

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายไหลทาง หมู 6 บริเวณบานนางวันทอง
แทนคํา ถึง บริเวณหนาโรงเรียนบานบริหาร
ชนบท

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 2

 175,700 175,000 0.40 99.60

3 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมู 8 บานหนองไทร

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 3

 275,000 274,000 0.36 99.64

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
10 จากบานนางเพียร ทองไสว ถึง บาน
นายชัยวัฒน สุขรัตน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 16 ขอ 5

 201,500 200,000 0.74 99.26
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5 โครงการขยายไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา
คสล.หมูท่ี 11 จากบานนายทิวา ตรีประเคน
ถึง นางคัณฑมาศ ศรีเรืองหัต

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 17 ขอ 6

 136,000 135,500 0.37 99.63

6 ครงการขุดลอกฝายบุตาริด หมูท่ี 12 บาน
บุตาริด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 17 ขอ 7

 195,000 194,500 0.26 99.74

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
15 จากบานนายเฉลิม สะเทิงรัมย ถึงบาน
นางบุญมี เหมาะทอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 126 ขอ 8

 320,000 171,700 46.34 53.66

8 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 18 ขอ 9

 275,000 274,000 0.36 99.64

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 จากบานนายดอม สระแกว ถึง
นายประสงค สระแกว

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 16 ขอ 4

 185,500 185,000 0.27 99.73
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
8 บานหนองไทร เชื่อม หมูท่ี 3 บานหนองเจา
หัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ รหัสทางหลวง
บร.ถ.97-002

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 176 ขอ 2

(งบอุดหนุนเฉพาะกจิ)

 2,640,000 1,473,000 44.20 55.80

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
16 บานนอยพัฒนาจากบานนางบุญรอด เขียว
วิลัย ถึง บริเวณท่ีสวนนายกง บุญตามทัน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 18 ขอ 8

 197,000 196,000 0.51 99.49

รวม (5) 1,268,500 1,115,700 12.05 87.95



ห น า | 63

3.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 90

 5,894,400
3,019,300 48.78 51.22
2,995,200 49.19 50.81

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 88

 2,649,600
1,434,400 45.86 54.14
1,424,000 46.26 53.74

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 89

 90,000
21,000 76.67 23.33
27,000 70 30

รวม (3) 8,634,000 4,446,200 48.50 51.50
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4.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

ลําดับ ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป

(1)

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัติ
(2)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

(3)
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 62 5 3.21

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 2 1.28

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 71 37 23.72

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 1 0.64
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 13 0 0

รวม 156 48 30.77

สูตร (2) 100
จํานวนโครงการทั้งหมดของแผนส่ีป

= (3)
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๕. รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตัง้แตเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - กนัยายน ๒๕๖๑)

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป อนุมัติตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 62 44,588,404 12 4,528,600 5 1,115,700 5 1,115,700 5 1,115,700

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 200,000 5 90,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 71 19,686,512 58 15,152,552 40 7,128,055 40 7,128,055 40 7,128,055
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 3 60,000 3 41,600 1 1,250 1 1,250 1 1,250
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 13 3,650,000 7 2,707,600 0 0 0 0 0 0

รวม 156 68,184,916 85 22,520,352 48 8,285,004.74 48 8,285,004.74 48 8,285,004.74

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 156

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
 อนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติ 85
 ดําเนินการตามขอบัญญัติ 48

โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ85 100156 = 54.49

โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
ขอบัญญัติ รอบเดือนตุลาคม48 100156 = 30.77
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สรปุผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(เมษายน ๒๕๖๑ - กนัยายน ๒๕๖๑)
(โครงการตามขอบญัญัติ ประจาํป ๒๕๖๑)

ช่ือโครงการ
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาฯ
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมู 8 บานหนองไทร 275,000 274,000

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 10 จากบานนางเพียร ทองไสว ถึง บาน
นายชัยวัฒน สุขรัตน

201,500 200,000

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 15 จากบานนายเฉลิม สะเทิงรัมย ถึงบาน
นางบุญมี เหมาะทอง

320,000 171,700

4. โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน 275,000 274,000

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 16 บานนอยพัฒนาจากบาน นางบุญรอด
เขียววิลัย ถึง บริเวณท่ีสวนนายกง บุญตามทัน

197,000 196,00
*1,115,700

ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
6.  โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 50,000 20,000
7. โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 30,000 20,000 *40,000

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
8.  อาหารเสริม (นม) 1,161,512 799,452.74
9.  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
“โรงเรียนผูสูงอายุ” 100,000 30,000

10.  โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร (แกมใส...วัยเสี่ยง) 30,000 20,000

11.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาท
สตรีในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย 50,000 20,000

12. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเมนชัย 2,712,900 1,163,200
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ช่ือโครงการ
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาฯ
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
13.  โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
(ขับเคลื่อน)

50,000 31,970

14. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต 40,000 17,232

15. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองมวง หมูท่ี 4 20,000 20,000

16. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
หมูท่ี 4

20,000 20,000

17. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็วปากมดลูกและมะเร็วเตานม บาน
หนองมวง หมูท่ี 4

20,000 20,000

18. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบาบานบริหารชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000

19. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

20,000 20,000

20. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000

21. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองไทร หมูท่ี 8

20,000 20,000

22. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองไทร หมู
ท่ี 8

20,000 20,000

23. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองไทร หมูท่ี 8 20,000 20,000

24. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000
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ช่ือโครงการ
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาฯ
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
25. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองบัว หมู
ท่ี 9

20,000 20,000

26. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000

27. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
นอย หมูท่ี 10

20,000 20,000

28. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 20,000 20,000

29. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

20,000 20,000

30. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

20,000 20,000

31. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี 11

20,000 20,000

32. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 20,000 20,000

33. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 20,000 20,000

34. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมบานบุ
ตาริดหมูท่ี 12

20,000 20,000

35. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานบุตาริด หมูท่ี 12 20,000 20,000

36. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูท่ี 15

20,000 20,000
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ช่ือโครงการ
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาฯ
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ
37. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวงใต
หมูท่ี 15

20,000 20,000

38. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 20,000 20,000

39. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานนอยพัฒนา
หมูท่ี 16

20,000 20,000

40. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนขับา บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000

41. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000

42. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000

43. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานใหมอัมพวัน
หมูท่ี 17

20,000 20,000

44. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000

45.  เบี้ยยังชีพผูพิการ 2,649,600 1,424,000
46.  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 27,000
47.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,894,400 2,995,200 *7,128,054.74

ยทุธศาสตรการพฒันาดานสิง่แวดลอม
48.  โครงการ “รักน้ํา รักปา รักแผนดิน” 20,000 1,250 *1250

รวม 14,746,912 8,285,004.74
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สวนท่ี ๗
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561)

1.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)  ประจําปงบประมาณ 2559
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัย สามารถสรุปได  ดังนี้
1.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไป

ดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

2.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป ในปท่ีผานมา
2.1 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา

1)  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2558 - 2560)  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2557
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 101 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 49 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.51

2) แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2559 - 2561)  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2558
 โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 123 โครงการ
 สามารถดําเนินการได จํานวน 60 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 48.78

3.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2560 – 2562) และเพิ่มเติม
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2560 – 2562) และ

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สามารถสรุปได  ดังนี้
2.1 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการตางๆ
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4.  แผนงานท่ีดําเนินการ   (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

1 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผูบริหารทองถ่ิน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 163 ขอ 93

 500,000  0 0

2 โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
หนา 163 ขอ 94

 400,000 227,075 43.23 56.77

3 โครงการปรับปรุง ซอมแซม และตอเติมอาคาร
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 22 ขอ 15
 2,430,000  0 0

4 โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 23 ขอ 16


โอน 10,000 20,000  0 0

รวม (1) 3,350,000 227,075 93.22 6.78

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สูตร (6) (4) 100(3) = (6)สูตร (5){(3) − (4)} =. . . 100(3) = (5)
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3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 19 ขอ 10
 50,000 34,464 31.07 68.93

2 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 19 ขอ 11
 40,000 0 0 0

รวม  (1) 90,000 34,464 61.71 38.29
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3.3  แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 152 ขอ 68  40,000 23,610 40.98 59.02

2 อาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 153 ขอ 70  1,161,512 1,032,397.90 11.12 88.88

3 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 170 ขอ 4  2,712,900 2,344,700 13.57 86.43

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

ฉบับที่ 1
หนา 20 ขอ 12  137,700 137,700 100 100

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการสิ่งแวดลอม
5 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล

จัดซื้อ/จัดจาง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

หนา 174 ขอ 9  25,000 - - -

รวม (4) 4,077,112 3,538,407.90 13.22 86.78
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3.4  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก ,
โรคเอดส และโรคอุบัติใหม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 154 ขอ 71  20,000 0 0 0

2 โครงการอบรมสัมมนาเครือขายทสม. , อสม.
และผูนําชุมชน

ฉบับที่ 1
หนา 21 ขอ 11  20,000 0 0 0

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 154 ขอ 73  330,000 0 0 0

4 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี
(ขับเคลื่อน)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 5 ขอ 1
 50,000 31,970 36.06 63.94

5 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี
(สํารวจและข้ึนทะเบียน)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 6 ขอ 2
 10,000 - 0 0
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

6 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองมวง หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

7 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

8 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็วปากมดลูกและมะเร็วเตานม บาน
หนองมวง หมูท่ี 4

แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

9 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบาบานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

10 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

11 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

12 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองไทร หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

13 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองไทร
หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

14 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองไทร หมูท่ี 8

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

15 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานหนองบัว หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

16 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองบัว
หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

17 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองบัว หมูท่ี 9

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

18 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
นอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

19 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

20 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

21 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

22 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองน้ํา
ขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

23 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

24 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานบุตาริด หมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

25 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมบานบุ
ตาริดหมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

26 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานบุตาริด หมูท่ี 12

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

27 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

28 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
ใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

29 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานหนองมวงใต หมูท่ี 15

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

30 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานนอย
พัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

31 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

32 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

33 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

34 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานใหมอัมพ
วัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100

35 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรค
พิษสุนัขบา บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2  20,000 20,000 100 100
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3.4  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

36 โครงการหมูบานสะอาดปราศจากขยะ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 21 ขอ 14
 20,000 0 0 0

37 โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย ทสม. อสม.
และผูนําชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 2

หนา 21 ขอ 13
 20,000 0 0 0

รวม (31) 1,070,000 631,970 40.97 59.03
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3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 167 ขอ 1

 200,000 0 0 0

รวม (0) 200,000 0 0 0
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3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 147 ขอ 58
 50,000 20,000 60 40

2 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 148 ขอ 59
 30,000 20,000 33.33 66.67

3 อุดหนุนกลุมอาชีพทอเสื่อกกบานบุตาริด แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 148 ขอ 60
 30,000 0 0 0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

“โรงเรียนผูสูงอายุ”
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 155 ขอ 74

 100,000 30,000 70 30

5 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยยาเสพ
ติด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 1553 ขอ 76
 50,000 0 0 0

6 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส วัยเสี่ยง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)

หนา 155 ขอ 77
 30,000 20,000 33.33 66.67
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3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

7
โครงการเขาคายฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล
ทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 156 ขอ 78  50,000 20,000 60 40

8 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาสใน
สังคม (ผูปวยเอดส และครอบครัว)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 157 ขอ 80  30,000 0 0 0

9 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรี
ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป)
หนา 157  ขอ 81  50,000 20,000 60 40

10 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 158 ขอ 81  100,000 0 0 0

11 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 157  ขอ 81  20,000 10,000 50 50

12 โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอศ.)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 2

หนา 5 ขอ 3


1,000,000
(งบนอก) 0 0 0
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3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

13 อุดหนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 149 ขอ 62  10,000 0 0 0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
14 โครงการ "รักน้ํา รักปารักแผนดิน" แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

หนา 161 ขอ 91  20,000 1,250 93.75 6.25

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที

ประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 166 ขอ 97  20,000 2,782 86.09 1391

16 โครงการปกปองสถาบันของชาติ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 166 ขอ 98  20,000 0 0 0

รวม (9) 1,610,000 144,032 91.05 8.95
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3.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย
(ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 168 ขอ 2  20,000 10,000 50 50

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล “ทะเมนชัย

เกมส”
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 152 ขอ 67  200,000 142,090 28.96 71.04

3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 159 ขอ 85  30,000 0 0 0

4 โครงการถวายเทียนพรรษา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
หนา 159 ขอ 86  30,000 0 0 0

5 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 1

หนา 25 ขอ 2
 10,000 10,000 100 100

6 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับ 1

หนา 24 ขอ 1
 10,000 0 0 0

รวม (3) 300,000 162,090 45.97 54.03
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต หมูท่ี 4 บาหนอง
มวง จากบานนายนิยม ซอมรัมย ถึง บานนาง
คํา ไชฉลาด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 1

 175,000 174,500 0.29 99.71

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายไหลทาง หมู 6 บริเวณบานนางวันทอง
แทนคํา ถึง บริเวณหนาโรงเรียนบานบริหาร
ชนบท

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 2

 175,700 175,000 0.40 99.60

3 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมู 8 บานหนองไทร

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 15 ขอ 3

 275,000 274,000 0.36 99.64

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
10 จากบานนางเพียร ทองไสว ถึง บาน
นายชัยวัฒน สุขรัตน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 16 ขอ 5

 201,500 200,000 0.74 99.26
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5 โครงการขยายไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา
คสล.หมูท่ี 11 จากบานนายทิวา ตรีประเคน
ถึง นางคัณฑมาศ ศรีเรืองหัต

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 17 ขอ 6

 136,000 135,500 0.37 99.63

6 โครงการขุดลอกฝายบุตาริด หมูท่ี 12 บาน
บุตาริด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 17 ขอ 7

 195,000 194,500 0.26 99.74

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
15 จากบานนายเฉลิม สะเทิงรัมย ถึงบาน
นางบุญมี เหมาะทอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 126 ขอ 8

 320,000 171,700 46.34 53.66

8 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอล
พรอมระบบจายน้ํา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 18 ขอ 9

 275,000 274,000 0.36 99.64

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9 จากบานนายดอม สระแกว ถึง
นายประสงค สระแกว

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 16 ขอ 4

 185,500 185,000 0.27 99.73
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
8 บานหนองไทร เชื่อม หมูท่ี 3 บานหนองเจา
หัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ รหัสทางหลวง
บร.ถ.97-002

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564)
หนา 176 ขอ 2

(งบอุดหนุนเฉพาะกจิ)

 2,640,000 1,473,000 44.20 55.80

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
16 บานนอยพัฒนาจากบานนางบุญรอด เขียว
วิลัย ถึง บริเวณท่ีสวนนายกง บุญตามทัน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ฉบับที่ 1

หนา 18 ขอ 8

 197,000 196,000 0.51 99.49

รวม (11) 4,775,700 3,453,200 27.69 72.31
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3.9  แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ รอยละ

ท่ีดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา

(1)
ดําเนินการจริง

(2)
ตามแผนพัฒนา

(3)
ดําเนินการจริง

(4)
ตามแผนพัฒนา

(5)
ดําเนินการจริง

(6)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 90

 5,894,400 6,014,500 -2.04 102.04

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 88

 2,649,600 2,858,400 -7.88 107.88

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(2561-2564)
หนา 160 ขอ 89

 90,000 48,000 46.67 53.33

รวม 85 โครงการ ท่ีอนุมัติงบประมาณ รวม  (3) 8,634,000 8,920,900 -3.32 103.32
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4. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ
ระหวาง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป
และแกไขเพิ่มเติม

(1)

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัติ
(2)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

(3)
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 62 11 7.05

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 7 3 1.92
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 71 46 29.49
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 1 0.64
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 13 2 1.28

รวม 156 63 40.38

สูตร (2) 100
จํานวนโครงการทั้งหมดของแผนส่ีป

= (3)
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(๕) รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๑
(ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ - กนัยายน ๒๕๖๑)

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาสามป อนุมัติตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100%
จํานว

น
โครงก

าร

งบประมาณ

จํานว
น

โครงก
าร

งบประมาณ

จํานว
น

โครง
การ

งบประมาณ

จํานว
น

โครงก
าร

งบประมาณ

จํานว
น

โครงก
าร

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 62 44,588,404 12 4,528,600 11 3,453,200 11 3,453,200 11 3,453,200

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 200,000 5 90,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 71 19,686,512 58 15,152,552 46 12,977,831.90 46 12,977,831.90 46 12,977,831.90
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 60,000 3 41,600 1 1,250 1 1,250 1 1,250
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 13 3,650,000 7 2,707,600 2 229,857 2 229,857 2 229,857

รวม 156 68,184,916 85 22,520,352 63 16,712,138.90 63 16,712,138.90 63 16,712,138.90

สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
 โครงการในแผนพัฒนาสามป 156

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
 อนุมัติงบประมาณ 85
 ดําเนินการจริง 63

โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ85 100156 = 54.49
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ63 100156 = 40.38
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(๖) สรปุการเบกิจายงบประมาณ ประจาํปบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ - กนัยายน ๒๕๖๑)

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบจากขอบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม

หมายเหตุ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3,453,200 218,500 1,473,000 5,144,700
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 50,000 0 0 50,000
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 12,977,831.90 0 0 12,977,831.90
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1,250 0 0 1,250
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 229,857 0 0 229,857

รวม 16,712,138.90 218,500 1,473,000 18,403,630
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สรปุผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑)

ช่ือโครงการ
วงเงินตาม

สัญญา(บาท)
เบิกจาย
(บาท) หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายผิวถนนคอนกรีต หมูท่ี 4 บาหนองมวง จากบาน
นายนิยม ซอมรัมย ถัง บานนางคํา ไชฉลาด

174,500 174,500

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมขยาย
ไหลทาง หมู 6 บริเวณบานนางวันทอง แทนคํา ถึง
บริเวณหนาโรงเรียนบานบริหารชนบท

175,000
175,000

3. โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอม
ระบบจายน้ํา หมู 8 บานหนองไทร 274,000 274,000

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10
จากบานนางเพียร ทองไสว ถึง บานนายชัยวัฒน สุข
รัตน

200,000 200,000

5. โครงการขยายไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
หมูท่ี 11 จากบานนายทิวา ตรีประเคน ถึง นาง
คัณฑมาศ ศรีเรืองหัต

135,500 135,500

6. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด หมูท่ี 12 บานบุตาริด 194,500 194,500
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15
จากบานนายเฉลิม สะเทิงรัมย ถึงบานนางบุญมี เหมาะ
ทอง

171,700 171,700

8. โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอม
ระบบจายน้ํา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน 274,000 274,000

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 9 จากบานนายดอม สระแกว ถึง นายประสงค
สระแกว

185,000 185,000

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8
บานหนองไทร เชื่อม หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์
อ.ลําปลายมาศ รหัสทางหลวง บร.ถ.97-002

1,473,000 1,473,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
16 บานนอยพัฒนาจากบานนางบุญรอด เขียววิลัย ถึง
บริเวณท่ีสวนนายกง บุญตามทัน

196,000 196,000
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รวม 3,453,200 3,453,200

ช่ือโครงการ
วงเงินตาม

สัญญา(บาท)
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ

12. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 20,000 20,000
13. โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส 20,000 20,000

14. อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย
(ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง) 10,000 10,000

รวม 50,000 50,000
ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ

15. โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัย
เกมส" ประจําป 2561 142,090 142,090

16. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 23,610 23,610
17. อาหารเสริม (นม) 1,032,397.90 1,032,397.90
18. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
"โรงเรียนผูสูงอายุ" ประจําป 2561 30,000 30,000

19. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส...วัยเสี่ยง) 20,000 20,000

20. โครงการเขาคายฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพแกนนําเด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลทะ
เมนชัย

20,000 20,000

21. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรี
ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย ประจําป 2561 20,000 20,000

22. เบี้ยยังชีพผูพิการ 2,858,400 2,858,400
23. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000 48,000
24. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,014,500 6,014,500
25. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลาย
มาศ 10,000 10,000

26. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเมนชัย 2,344,700 2,344,700

27. อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 10,000 10,000
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28. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและวันสงกรานต 34,464 34,464

ช่ือโครงการ
วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ (ตอ)
29. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 137,700 137,700

30. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
(ขับเคลื่อน)

31,970 31,970

30. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองมวง หมูท่ี 4 20,000 20,000

31. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
หมูท่ี 4

20,000 20,000

32. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็วปากมดลูกและมะเร็วเตานม บาน
หนองมวง หมูท่ี 4

20,000 20,000

33. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบาบานบริหารชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000

34. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานบริหารชนบท หมูท่ี 6

20,000 20,000

35. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 20,000 20,000

36. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองไทร หมูท่ี 8

20,000 20,000

37. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองไทร หมู
ท่ี 8

20,000 20,000

38. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานหนองไทร หมูท่ี 8 20,000 20,000
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ช่ือโครงการ วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ (ตอ)
40. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองบัว หมู
ท่ี 9

20,000 20,000

41. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000

42. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวง
นอย หมูท่ี 10

20,000 20,000

43. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

20,000 20,000

44. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 20,000 20,000

45. อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรู พัฒนา
ศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11

20,000 20,000

46. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี 11

20,000 20,000

47. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 20,000 20,000

48. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 20,000 20,000

49. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมบานบุ
ตาริดหมูท่ี 12

20,000 20,000

50. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานบุตาริด หมูท่ี 12 20,000 20,000

39. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
บานหนองบัว หมูท่ี 9 20,000 20,000
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51. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูท่ี 15

20,000 20,000

ช่ือโครงการ
วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติ (ตอ)
52. อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูท่ี 15

20,000 20,000

53. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานหนองมวงใต
หมูท่ี 15

20,000 20,000

54. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานหนองมวงใต หมูท่ี 15 20,000 20,000

55. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานนอยพัฒนา
หมูท่ี 16

20,000 20,000

56. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000

57. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 20,000 20,000

58. อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000

59. อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บานใหมอัมพวัน
หมูท่ี 17

20,000 20,000

60. อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกัน
โรคพิษสุนัขบา บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 20,000 20,000

รวม 12,977,832 12,977,832
ยทุธศาสตรการพฒันาดานสิง่แวดลอม

61. โครงการ "รักน้ํา รักปา รักแผนดิน" 1,250 1,250

รวม 1,250 1,250
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ช่ือโครงการ
วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ี
62. โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชน

227,075 227,075

63. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัด
เวทีประชาคมหมูบานและตําบลในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

2,782 2,782

รวม 229,857 229,857
รวมท้ังสิ้น 16,712,138.90 16,712,138.90

เงนิสะสม

ช่ือโครงการ
วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจาย
(บาท)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
1.  โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก 218,500 218,500

รวม 218,500 218,500



รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจําเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

1,886,400.00 0.00 86,400.00 0.00 1,800,000.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120.00 0.00 86,400.00 0.00 2,484,720.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,810,440.00 0.00 0.00 0.00 1,714,660.00 95,780.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 252,000.00 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 0.00 0.00 0.00 190,500.00 13,020.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 681,600.00 0.00 0.00 0.00 656,160.00 25,440.00

งานบริหารทัวไป เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,971,560.00 0.00 0.00 0.00 2,837,320.00 134,240.00

งานบริหารทัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานบริหารทัวไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 0.00 0.00 0.00 41,999.00 1.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 93,000.00 0.00 50,000.00 0.00 41,999.00 1,001.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

5,000.00 60,570.00 0.00 6,500.00 45,652.00 13,418.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวกับการ
รับรองและพิธีการ

10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,975.00 2,025.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตัง

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถินตามแผนการฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาท้องถินฯ

80,000.00 30,000.00 0.00 0.00 92,900.00 17,100.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนดฯ

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 28,664.00 21,336.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

6. โครงการอบรมสัมมนาการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

0.00 230,000.00 2,500.00 0.00 227,075.00 425.00

งานบริหารทัวไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,489.00 16,511.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 445,000.00 320,570.00 257,500.00 6,500.00 430,755.00 70,815.00

งานบริหารทัวไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,890.00 1,110.00

งานบริหารทัวไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,971.00 29.00

งานบริหารทัวไป ค่าวัสดุ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 68,770.00 11,230.00

งานบริหารทัวไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 45,975.00 4,025.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 170,000.00 0.00 0.00 0.00 153,606.00 16,394.00

งานบริหารทัวไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 100,000.00 7,401.00 0.00 0.00 107,400.26 0.74

งานบริหารทัวไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

100,000.00 0.00 7,401.00 0.00 90,823.74 1,775.26

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 200,000.00 7,401.00 7,401.00 0.00 198,224.00 1,776.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทัวไป ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 1. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และต่อเติมอาคาร  ทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
 อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

2,417,600.00 0.00 0.00 2,417,600.00 0.00 0.00

รวมหมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,417,600.00 0.00 0.00 2,417,600.00 0.00 0.00

รวมงานบริหารทัวไป 8,918,280.00 327,971.00 401,301.00 2,424,100.00 6,146,624.00 274,226.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,285,620.00 0.00 30,000.00 0.00 982,080.00 273,540.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,447,620.00 0.00 30,000.00 0.00 1,144,080.00 273,540.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

40,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 23,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 77,000.00 0.00 17,000.00 0.00 36,000.00 24,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

30,000.00 86,400.00 0.00 11,000.00 94,700.00 10,700.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

40,000.00 0.00 0.00 0.00 11,808.00 28,192.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 31,700.00 8,300.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 80,000.00 116,400.00 0.00 11,000.00 138,208.00 47,192.00

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 34,900.00 100.00

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00 7,000.00 0.00 0.00 31,860.00 140.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 50,000.00 17,000.00 0.00 0.00 66,760.00 240.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,246.00 8,754.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,246.00 8,754.00

รวมงานบริหารงานคลัง 1,664,620.00 133,400.00 47,000.00 11,000.00 1,386,294.00 353,726.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 253,680.00 0.00 0.00 0.00 239,520.00 14,160.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,840.00 0.00 0.00 0.00 132,840.00 9,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 419,520.00 0.00 0.00 0.00 396,360.00 23,160.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000.00 2,900.00 16,000.00 0.00 6,900.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

0.00 5,000.00 2,700.00 0.00 2,280.00 20.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 5,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 0.00 15,200.00 0.00 3,700.00 1,100.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 76,000.00 7,900.00 33,900.00 0.00 43,880.00 6,120.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
วันสงกรานต์

40,000.00 0.00 5,000.00 0.00 34,464.00 536.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 23,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 80,000.00 0.00 22,000.00 0.00 34,464.00 23,536.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 250.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าวัสดุ วัสดุเครืองดับเพลิง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 500.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 750.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 595,520.00 7,900.00 55,900.00 0.00 493,954.00 53,566.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,413,360.00 0.00 0.00 0.00 1,332,120.00 81,240.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 275,520.00 0.00 0.00 0.00 266,400.00 9,120.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

19,140.00 0.00 0.00 0.00 13,020.00 6,120.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,750,020.00 0.00 0.00 0.00 1,653,540.00 96,480.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

50,000.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 45,200.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 4,800.00 15,000.00 0.00 9,800.00 0.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 112,000.00 4,800.00 19,800.00 0.00 51,800.00 45,200.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

5,000.00 23,400.00 0.00 0.00 24,240.00 4,160.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000.00 0.00 16,000.00 0.00 23,610.00 390.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

20,000.00 0.00 400.00 0.00 18,090.00 1,510.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

137,700.00 0.00 0.00 0.00 137,700.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 212,700.00 23,400.00 19,400.00 0.00 203,640.00 13,060.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 17,007.00 2,993.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,094,152.00 0.00 0.00 183,388.80 849,009.10 61,754.10

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,134,152.00 0.00 0.00 183,388.80 886,016.10 64,747.10

งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

2,376,900.00 0.00 0.00 0.00 2,344,700.00 32,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,376,900.00 0.00 0.00 0.00 2,344,700.00 32,200.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 5,585,772.00 28,200.00 39,200.00 183,388.80 5,139,696.10 251,687.10

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

15,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 10,200.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. โครงการหมู่บ้านสะอาด
ปราศจากขยะ

16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรือง
โรคไข้เลือดออก , โรคเอดส์ และ
โรคอุบัติใหม่

13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

3. โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย 
ทสม. , อสม. และผู้นําชุมชน

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 62,000.00 30,000.00 0.00 31,970.00 30.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 65,100.00 62,000.00 75,100.00 0.00 36,770.00 15,230.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,592.00 9,408.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

42,500.00 63,000.00 33,500.00 0.00 72,000.00 0.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 62,500.00 63,000.00 33,500.00 0.00 82,592.00 9,408.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 127,600.00 325,000.00 108,600.00 0.00 319,362.00 24,638.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 631,920.00 0.00 0.00 0.00 585,480.00 46,440.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 371,520.00 0.00 0.00 0.00 351,360.00 20,160.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

6,300.00 0.00 0.00 0.00 60.00 6,240.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,051,740.00 0.00 0.00 0.00 978,900.00 72,840.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

40,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 9,600.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 60,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,400.00 39,600.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

200,000.00 0.00 39,570.00 0.00 46,736.57 113,693.43

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 6,800.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 25,500.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 240,000.00 0.00 39,570.00 0.00 54,436.57 145,993.43

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,265.00 13,735.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,402.00 598.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00 160.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 55,000.00 0.00 0.00 0.00 25,507.00 29,493.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,606,740.00 0.00 49,570.00 0.00 1,069,243.57 487,926.43

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 635,400.00 0.00 0.00 0.00 599,640.00 35,760.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 677,400.00 0.00 0.00 0.00 641,640.00 35,760.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 0.00 15,700.00 0.00 4,300.00 0.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 51,000.00 0.00 15,700.00 0.00 4,300.00 31,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

100,000.00 15,000.00 0.00 7,500.00 105,450.00 2,050.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. โครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่น
ดิน

10,000.00 0.00 2,900.00 0.00 3,682.00 3,418.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

10. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
(แก้มใส วัยเสียง)

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

11. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเพือ
พัฒนาและเพิมศักยภาพแกนนําเด็ก
และเยาวชนในพืนทีตําบลทะเมนชัย

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

30,000.00 10,700.00 0.00 0.00 31,304.00 9,396.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
แผนการศึกษาอบรมของสถาบัน
ท้องถินฯ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

15,000.00 0.00 0.00 0.00 2,782.00 12,218.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงวัย"

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

6. โครงการเติมรัก ต่อชีวิตให้แก่ผู้
ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์ 
และครอบครัว)

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

8. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

9. โครงการพัฒนาและเพิม
ศักยภาพบทบาทสตรีในพืนทีตําบล
ทะเมนชัย

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

5,000.00 0.00 0.00 0.00 400.00 4,600.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 375,000.00 85,700.00 22,900.00 7,500.00 343,618.00 86,682.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,870.00 130.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 15,500.00 0.00 0.00 0.00 15,370.00 130.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ค่าจัดซ์อตู้เก็บแบบฟอร์ม
เอกสาร

4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

80,000.00 0.00 70,000.00 0.00 10,000.00 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 80,000.00 0.00 70,000.00 0.00 10,000.00 0.00

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,203,200.00 85,700.00 108,600.00 7,500.00 1,014,928.00 157,872.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

1. โครงการถวายเทียนพรรษา 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส์"

200,000.00 0.00 57,500.00 0.00 142,090.00 410.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 204,000.00 0.00 59,500.00 0.00 142,090.00 2,410.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

45,000.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 45,000.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 249,000.00 0.00 84,500.00 0.00 162,090.00 2,410.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

1.  โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส
.ล. พร้อมขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 4 บ้านหนองม่วง 
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ
.บุรีรัมย์

175,000.00 0.00 0.00 0.00 174,500.00 500.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

10. โครงการก่อสร้างถังเหล็ก
ประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบ
จ่ายนํา  หมู่ที  17  บ้านใหม่
อัมพวัน  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์

275,000.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00 1,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

2.  โครงการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  
6  บ้านบริหารชนบท  ต.ทะเมนชัย  
อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

175,700.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 700.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

3.  โครงการก่อสร้างถังเหล็ก
ประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบ
จ่ายนํา หมู่ที  8  บ้านหนองไทร  ต
.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์

275,000.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00 1,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

4.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  9  บ้าน
หนองบัว  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์

185,500.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 500.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที  10  บ้านหนอง
ม่วงน้อย  
ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์

201,500.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,500.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

6. โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  11  บ้านหนองนําขุ่น  ต.ทะ
เมนชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

136,000.00 0.00 0.00 0.00 135,500.00 500.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

7. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  
หมู่ที  12  บ้านบุตาริด  ต.ทะเมน
ชัย  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

195,000.00 0.00 0.00 0.00 194,500.00 500.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมุ่ที  15  บ้านหนอง
ม่วงใต้  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์

172,700.00 0.00 0.00 0.00 171,700.00 1,000.00

งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที  16  บ้านน้อย
พัฒนา  ต.ทะเมนชัย  อ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์

197,000.00 0.00 0.00 0.00 196,000.00 1,000.00

รวมหมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,988,400.00 0.00 0.00 0.00 1,980,200.00 8,200.00

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,988,400.00 0.00 0.00 0.00 1,980,200.00 8,200.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

76,800.00 0.00 0.00 0.00 74,784.00 2,016.00

งบกลาง งบกลาง เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,306,000.00 0.00 0.00 0.00 6,014,500.00 291,500.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง เบียยังชีพคนพิการ 3,292,800.00 0.00 0.00 0.00 2,792,000.00 500,800.00

งบกลาง งบกลาง เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 42,000.00

งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 67,368.00 0.00 28,500.00 0.00 2,400.00 36,468.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ 10,000.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 6,100.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)

132,900.00 18,900.00 0.00 0.00 151,800.00 0.00

รวมหมวดงบกลาง 10,060,868.00 18,900.00 32,400.00 0.00 9,168,484.00 878,884.00

รวมงบกลาง 10,060,868.00 18,900.00 32,400.00 0.00 9,168,484.00 878,884.00

รวมทังหมด 32,000,000.00 927,071.00 927,071.00 2,625,988.80 26,880,875.67 2,493,135.53
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สวนท่ี ๖
ผลการวดัคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ  29 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.2 / ว 0600 ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559  เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561

(ฉบับท่ี 3) ขอ  29 ขอ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะ
กรรมพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป”

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยู
ภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี จึงไดดําเนินการจัดทําการติดตามและผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2564) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ดังกลาว

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มี
ดังนี้
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แบบท่ี ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน
(โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา

แบบท่ี ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร

สําหรับใชเปนเกณฑในการพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไป  ซึ่งไดทําการสรุปและ
ประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประจําป
งบประมาณ  2560 ตามแนวทางและข้ันตอนท่ีกําหนดไวเปนการเรียบรอยแลว  โดยคณะกรรมการฯ
ไดดําเนินการสงแบบสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  ไปยังกลุมเปาหมายซึ้งไดแกผูนําหมูบาน  และประชาชนท่ัวไปท้ัง  10 หมูบานใน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยกําหนดเกณฑการสงแบบสํารวจและประเมินผลฯตามมติ
คณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี  หรือสภาพของหมูบาน ซึ่งไดดําเนินการ
จัดสงแบบสํารวจและประเมินผลฯ  ไปจํานวนท้ัง  150  ชุด  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้

ดําเนินการประเมิน (โดยวิธีลงพ้ืนท่ีและทําการสุมประเมินประชากร)

ลําดับท่ี หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนประชากรเปาหมาย
ท่ีทําแบบประเมิน (คน)

1 4 บานหนองมวง 15
2 6 บานบริหารชนบท 15
3 8 บานหนองไทร 15
4 9 บานหนองบัว 15
5 10 บานหนองมวงนอย 15
6 11 บานหนองน้ําขุน 15
7 12 บานบุตาริด 15
8 15 บานหนองมวงใต 15
9 16 บานนอยพัฒนา 15

10 17 บานใหมอัมพวัน 15
รวมประชากรเปาหมาย 150 คน

ยุทธศาสตรการพัฒนา มีท้ังหมด 5 ดาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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คะแนนความพึงพอใจในแตละยทุธศาสตร X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร

(6,750 คะแนน)

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด ๙ ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เก็บรวบรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
- การเก็บรวบรวมแบบประเมินท้ังหมด 150 ชุด
- บันทึกขอมูลจากแบบประเมินท้ังหมด  150 ชุด

วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
- วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ
- วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ

ประเด็นการประเมิน โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้

1. ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร 6,75๐ คะแนน (๙ x 5 x 15๐)

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – 2,25๐ คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 2,25๑ – 4,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 4,5๐๑ – 6,75๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

๒. ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 7,50๐ คะแนน (๑๐ x 5 x 150)

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ – 2,5๐๐ คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 2,5๐๑ – 5,0๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 5,0๐๑ – 7,5๐๐ คะแนน ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร =

คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา

(7,5๐๐ คะแนน)

รอยละของความพึงพอใจในแตประเด็นการพัฒนา =
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คะแนนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา

(1,5๐๐ คะแนน)

๓ ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
- คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 1,500 คะแนน (๑๐ x 150)

๓.๑) ระดับคะแนน ๐ – 5๐๐ คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน 5๐๑ – 1,0๐๐ คะแนน  ระดับ  พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน 1,0๐๑ – 1,5๐๐ คะแนน  ระดับ  พอใจมาก

การคํานวณหาคารอยละ  ดังนี้

- เกณฑการวิเคราะหคะแนน
๑.๑) ระดับคะแนน 50 – 59 คะแนน ระดับ  ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน 60 – 69 คะแนน ระดับ  พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน 70 ข้ึนไป คะแนน ระดับ  พอใจมาก

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมิน จํานวน 150 คน

๑.๑ เพศ ชาย จํานวน 66 คน
๑.๒ เพศ หญิง จํานวน 84 คน

๒. อายุ
๒.๑ ต่ํากวา ๒๕ ป จํานวน ๑๓ คน
๒.๒ ระหวาง ๒๕ - ๔๐ ป จํานวน ๓๓ คน
๒.๓ ระหวาง ๔๑ - ๖๐ ป จํานวน ๖๙ คน
๒.๔ มากกวา ๖๐ ป จํานวน ๓๕ คน

๓. การศึกษา
๓.๑ ต่ํากวาประถม/ประถมศึกษา จํานวน ๔๗ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา จํานวน ๖๗ คน
๓.๓ ปริญญาตรี จํานวน ๓๓ คน
๓.๔ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน

๔. อาชีพ
๔.๑ รับราชการ จํานวน ๓ คน
๔.๒ รับจาง/เกษตรกร จํานวน ๔๓ คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๖๕ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๙ คน
๔.๕ อ่ืนๆ จํานวน - คน

สวนท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจฯ

รอยละของความพึงพอใจในแตละประเด็นฯ =
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๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 6,750 คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 5,753 พอใจมาก

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5,181 พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 5,542 พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4,757 พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 4,918 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน) 26,151 พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 85.23 - -

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 76.76 - -
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 82.10 - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 70.47 - -
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 72.86 - -

ภาพรวม 77.48
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๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 7,5๐๐ คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 5,94๕ พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 5,9๐๑ พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5,403 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมตอสาธารณะ 5,781 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5,5๙2 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 5,4๙๑ พอใจมาก

๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา 5,3๗๐ พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 5,๕๗๔ พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 5,๖๕๒ พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน) 50,709 พอใจมาก
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๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด)

ประเด็นการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 79.27 - -

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 78.68 - -

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 72.04 - -

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 77.08 - -

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 74.56 - -
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 73.21 - -
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 71.60 - -

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
ของ

ประชาชน
74.32 - -

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 75.36 - -

ภาพรวม 75.12
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๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500
คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,198 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,143 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,187 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,165 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,150 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,195 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,098 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,104 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,204 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,444 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ ๑ 1 -
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ 11 11 -
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500 คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,184 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,103 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,173 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,155 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,142 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,164 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,080 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,101 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,208 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,310 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 3 3 -
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการ 1 1 -
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500
คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,180 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,131 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,177 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,153 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,102 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,184 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,086 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,112 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,214 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,339 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ 2 1 -1
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการ 3 1 -2
3.3  แผนงานการศึกษา โครงการ 3 3 -
3.4  แผนงานสาธารณสุข โครงการ 2 2 -
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน โครงการ 10 3 -7
3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ
โครงการ 5 1 -4

3.7  แผนงานงบกลาง โครงการ 3 3 -
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม 1,500
คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,108 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,103 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,147 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,175 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,159 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,185 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,098 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,104 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,200 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,279 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

4.1 แผนงานการศึกษา โครงการ 1 - -1
4.2  แผนงานสาธารณสุข โครงการ 1 1 -
4.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 1 - -1
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
1) ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึง

พอใจ
(เต็ม ๖๐๐ คะแนน)

ระดับความ
พึงพอใจ

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 1,184 พอใจมาก

๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 1,139 พอใจมาก

๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 1,188 พอใจมาก

๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตอสาธารณะ 1,165 พอใจมาก

๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1,200 พอใจมาก
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 1,200 พอใจมาก
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 1,118 พอใจมาก

๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1,144 พอใจมาก

๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 1,211 พอใจมาก

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน) 10,549 พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

- ลด/
+ เพิ่ม

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ 3 1 -2
5.2  แผนงานการศึกษา โครงการ 1 1 -
5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ 1 1 -
5.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ 2 1 -1
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๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/

งาน) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา

๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.48
 ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คิดเปนรอยละ 85.23)

- พอใจมากสูงสุด รอยละ 85.23 (ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน)

- พอใจมากต่ําสุดรอยละ ๗๐.47 (ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม)
 ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปนรอยละ ๗5.12)

- พอใจมากสูงสุด รอยละ ๗๙.27 (มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม)

- พอใจมากต่ําสุด รอยละ ๗1.60 (ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก พบวาองคการบริหารสวนตําบล     ทะ
เมนชัยไมไดดําเนินโครงการฯ  จํานวน 20 โครงการ

๔. การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๑ วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยแบงชวงของผลการประเมินออกเปน ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมิน
อยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.48

๔.๒ วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินท่ีได
จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ ๔.๑ จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจ

มากตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมากกวาปท่ีผานมา  เหตุผลท่ีทําใหผลการประเมิน
สูงกวาปท่ีผานมานั้น  อาจจะมาจากองคการบริหารสวนตําบลสามารถแกไขปญหายุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และมีโครงการโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ทําใหประชาชนมี
ความพึงพอใจมากในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยขอมูลท่ีจะทําใหหาสาเหตุไดคือ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  พบวาองคการบริหารสวนตําบลไดบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 2) จํานวน 156
โครงการ  ซึ่งเปนโครงการ/กิจกรรม/งาน ท่ีผานการประชาคมทองถ่ินและประชาคมตําบลแลว องคการ
บริหารสวนตําบลสามารถตั้งงบประมาณและอนุมัติงบประมาณโครงการฯตามขอบัญญัติจํานวน 85
โครงการฯ  คิดเปนรอยละ 43.90 สามารถดําเนินการโครงการฯ ไดท้ังหมด 63 โครงการฯ คิดเปน
รอยละ 40.38 จากงบประมาณรายจายท่ีอนุมัติงบประมาณแลว  ไมสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ี
ไดตั้งไว  จํานวน 22 โครงการฯ
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๕. ขอเสนอแนะ
ปญหา

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจาก
บางโครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ

2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานประปา
ดานคอมพิวเตอร เปนตน

3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร  เชน  ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนว
ทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการ

4.  ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางานขององคกรทํา
ใหการทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร

6. ประชาชนและเจาหนาท่ีไมใหความสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ไมนํา
โครงการท่ีมีในแผนมาดําเนินงาน

7.  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีออกมาไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ทําใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมสมบูรณ

ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ดังนี้
๑ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ควรบรรจุโครงการท่ีสามารถดําเนินการจริงได

เนื่องจากงบประมาณท่ีผลักมาแตละปก็ไมเยอะ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา
๒ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานใน

ทุกยุทธศาสตรใหบรรลุผลสําเร็จใหมากกวานี้
๓ หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชน

เขาใจ และตองหาทางแกปญหาใหกับประชาชนได  เม่ือประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็
จะทําใหประชาชนมีความพึงพอใจใจตอ อบต. ดีข้ึน

4 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดตามท่ีไดแสดงในผลการประเมินความ
พึงพอใจขางตนแลว

5. นําโครงการท่ีเกิดขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป

6. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ อันจะ
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

7. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง
8.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง  หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการ

ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน



ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั
เรือ่ง ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแกไขเพิม่เตมิ
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561 ขอ 29 (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดมีมติท่ี
ประชุม เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 นั้น

เพ่ือใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561 – 2564)  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม)

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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