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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้ อ 29 (5) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จ ากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้ อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี และตามมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 17 เมษายน 2561 กาหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของปี
เพื่อให้เป็ นไประเบี ยบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บาครก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางครกทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
เมษายน 2562

๓

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา

1

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
การกากับการจัดทาแผนพัฒนา
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ตารางที่ 2 จานวนโครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ตารางที่ 3 สรุปโครงการทั้งหมด ประจาปี 2562
- ตารางที่ 4 สรุปโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์
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ส่วนที่ 1
การบทนา
การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

๕

๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้ เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้ ว ได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้ อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๖

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวัน นับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่ า วและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)

๗
ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบล เชี ย รใหญ่ โดยอาศั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิ บัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้

๘

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุ โ ครงการในแผนพัฒ นาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์อย่างยั่งยืน (สร้างความตระหนัก
ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนและไฟฟ้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งน้าสาหรับอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างความตระหนัก
ให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน)
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวั ฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สร้าง
ความตระหนักให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรี ยบร้ อย (ส่ งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อยส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลดอบายมุขของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (พัฒ นาและส่ งเสริม
สมรรถนะการทางานของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่องเสริมสร้ างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนพัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน)

๙

(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนิ นงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒
ประการ ดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนใน
ท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่ องมือ อุป กรณ์ สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อส าหรับการติดตามและประเมิ นผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็ น แบบสอบถาม แบบวัด คุณภาพแผน แบบติ ดตามและประเมิน ผลโครงการส าหรับ แผนพัฒ นาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ ๒
การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
“ภายในปี 2564 จะเป็นตาบลที่น่าอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 5 ของจังหวัดเพชรบุรี”
พันธกิจ
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิต
ของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอและพร้อมให้บริการแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างรายได้ขากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงานและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
6. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการยกระดับการท่องเที่ยว
2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพ้อมให้บริการ
3. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. การศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
5. ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข ได้รับการดูแลที่ดี
6. ประชาชนพึงพอใจในบริการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่นยืน
1.1 สร้างความตระหนักให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.4 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเชิงรุก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
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2.2 พัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนและไฟฟ้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยว
2.3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งน้าสาหรับอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 สร้างความตระหนักให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 สร้างความตระหนักให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่
4.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลดอบายมุขของประชาชนในท้องถิ่น
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม
5.5 สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการทางานของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6.3 พัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริห ารส่วนตาบลบางครก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖
2) ดาเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 28 และ ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางครก จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม ๒๕๖
2) ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง
จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
โดยให้คระกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
(โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้)
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๔
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางครกได้รับ การ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ตามคาสั่งที่ 106/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึง่
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายทูล ขมแก้ว
ประธานกรรมการ
2. นายบาเพ็ญ อ่อนลออ
กรรมการ
3. นายปรีชา ยิ้มภักดี
กรรมการ
4. นางจิรา จาปาป้อง
กรรมการ
5. นายอาไพ เล็กสุก
กรรมการ
6. นางสาวปรีณา เนระภู
กรรมการ
7. นางสาวศศิวิมล แก้วสมนึก
กรรมการ
8. นางสาวจารุนีย์ ทรัพย์มี
กรรมการ
9. นางสาวปุณยาพร รัตนสาลี
กรรมการ
10. นายประจวบ บุญธรรม
กรรมการ
11. นายวินัย หนูเทศ
เลขานุการ
12. นางสาวกฤตยา กาไลแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
1. ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๑๕

การกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประเด็นการประเมิน
มี
การ
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น

10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

๑๖

การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)
โครงการ
งบประมาณ
1. ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
10
530,000
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
34
19,183,000
3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
8
1,180,000
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
19
3,726,700
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบ
32
14,759,000
เรียบร้อย
6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
24
3,412,000
มาภิบาล
รวม
127
42,790,700

๑๗

ตารางที่ 2

จานวนโครงการและงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านการพัฒนาและบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.3 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม
4. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการศึกษา
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
โครงการ
ทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

1
2

320,000
40,000

สานักปลัด
สานักปลัด

5

110,000

สานักปลัด

8

6.30

1
6
0
7

5.51

3,583,000

กองช่าง
กองช่าง

8.26
สานักปลัด

20,000
0.79

20,000

6
2

3,409,700
75,000

2

42,000

10

1.03

302,000
3,281,000
-

1
0
1

470,000

7.87

3,529,700

0.05

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
8.13

๑๘

ตารางที่ 2 (ต่อ) จานวนโครงการและงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
5. การพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานงานรักษาความสงบ
5.2 แผนงานการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.8 แผนงานงบกลาง
รวม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงาน
รวม
รวม
รวม

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

6
1
6
0
1
4

381,000
65,000
428,000
0
15,000
45,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

2

60,000

สานักปลัด

4
24

11,600,000
12,594,000

สานักปลัด

18.90

11
11
61
127

สานักปลัด
สานักปลัด

29.02
สานักปลัด

887,000
8.66
48.03
100

887,000
21,083,700

43,390,700

2.04
48.60
100

๑๙

ตารางที่ 3

สรุปโครงการทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
1. ค่าบริการกาจัดขยะ
2. จัดกิจกรรม/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน
3. โครงการจัดการขยะชุมชน
4. จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ แม่น้า คู คลอง
5. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
9. โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร
10. โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณถนนบุญมีร่วมใจ
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ลาดยางภายในหมูที่1-12
3. ปักเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1-12
4. ป้าย/สัญญาณจราจรแจ้งเตือน
5. ขุดลอกคลองหลุมยืมชลประทาน หมู่ที่ 1-3
6. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางแต๋ว เถาว์เครือมาศ – หลัง
อนามัย (ด้านหลัง)
7. ขุดลอกคลองหลังวัดเขาตะเครา หมู่ที่ 5
8. ขุดลอกหลุมยืม หมู่ที่ 5 บริเวณคันกั้นน้าเค็ม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
9. ขุดลอกคลอง/กาจัดวัชพืชในลาคลองทั้งตาบล
10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายบาเพ็ญ)
11. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว
234 เมตร หนา 0.05 เมตร
12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสมบูรณ์)
13. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายเชาว์)
14. ขยายต่อเติมหลังคาคลุมอเนกประสงค์
15. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 (ซอยสมบัติพันล้าน)

ดาเนินการ ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ



























๒๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการ ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

16. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ต่อจากถนน คสล. เดิม)
17. ขยายเขตถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 3176-วัดเขาตะเครา



หมู่ที่ 4
18. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสร้าง เชื่อมต่อบริเวณหมู่ที่ 5
ตาบลบ้านแหลม ถึงหมู่ที่ 1-3 ตาบลบางครก
19. ก่อสร้างลานกีฬา คสล. วัดบางหอ หมู่ที่ 11
20. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บริเวณสะพานคลองมะขามเรียงถึงหมู่
ที่ 8 ตาบลบางตะบูน
21. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 เลียบแม่น้าเพชรบุรี จากวัด
บางลาพู – บ้านนางเชย
22. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางสาเนียง เล็ก
สุก ถึงบ้านนายทองคา เติบญวน
23.ก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 12 คันกั้นน้าเค็มคลองเขิน
24. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 ข้ามคลองชลประทาน
25. ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5
26. ยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายสารวม ลิ้มสุริยวงศ์ –
บ้านนายเคลิ้ม ใจดี
27. ก่อสร้างขยายเขตทางถนน คสล. หมู่ที่ 4-5
28. ขยายเขตทางถนน คสล. หมู่ที่ 4
29. ก่อสร้างลานกีฬา คสล. วัดใหม่สุทธาวาส หมู่ที่ 1
30. ก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณศาลเจ้า
31. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 ทั้งหมู่บ้าน
32. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ทางเข้าบ้านนายสมนึก)
33. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (แยกไปบ้านนายสมยศ)
34. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 10 (บริเวณบ้านนายสมชัย)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมสตรี
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทาสวนมะพร้าว
5. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

ยังไม่
ดาเนินการ

























๒๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
6. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย
7. โครงการส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์
2. โครงการรู้ทันป้องกันโรค
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรม
5. อาหารเสริม (นม)
6. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8. โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. บางครก
9. โครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการในเด็กเล็ก
10. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
12. จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้าดาหัวและวันผู้สูงอายุ
13. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ไทยรามัญบ้านบางลาภู หมู่ที่ 3
14. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดาบ้านทุ่งเฟื้อ หมู่ที่ 7
15. โครงการวันสาคัญ
16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
17. โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัว)
18. โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น
19. โครงการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและจริยธรรมอิสลาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
1. จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
6. จัดงานวันเด็ก

ดาเนินการ ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ





























๒๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
7. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
9. โครงการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
10. โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
11. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ใน
ตาบล)
12. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
13. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
14. เบี้ยยังชีพความพิการ
15. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
16. โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
17. โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
18. โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้งใหม่)
19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
20. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน
21. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
22. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
23. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
24. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
3. โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง
4. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
5. อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ดาเนินการ ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ


























๒๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
6. โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
7. ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน/เครื่อง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
8. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
10. จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย
11. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
12. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
13. โครงการจังหวัด/อาเภอ/อบต. เคลื่อนที่
14. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นาและ
องค์กรชุมชน
15. การสารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
16. จัดกิจกรรม 5 ส
17. โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต
18. สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น
19. อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
20. โครงการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
21. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน
22. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากร
23. โครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
24. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ดาเนินการ ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ





















๒๔

ตารางที่ 4 สรุปโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์
ผลการดาเนินการ
โครงการ
1. เก้าอี้สานักงาน
2. เครื่องปรับอากาศ
3. เคาเตอร์ประชุม
4. โต๊ะทางาน
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
7. เครื่องสารองไฟฟ้า
8. เก้าอี้สานักงาน
9. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
10. เครื่องคอมพิวเตอร์
11. เครื่องพิมพ์ Multifunction
12. เครื่องสารองไฟฟ้า
13. เครื่องสูบน้า
14. เครื่องคอมพิวเตอร์
15. เครื่องสารองไฟฟ้า

ดาเนินการ
แล้ว
√
√
√
√
√
√
√
√

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

√
√
√
√
√
√
√

๒๕

ตารางที่ 5 ผลการดาเนินงาน (ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1

2

ผลผลิต

โครงการจัดกิจกรรม อุดหนุนโครงการ
ร่วมงานพระนครคีรี
ให้กับที่ทาการ
เมืองเพชร
ปกครองอาเภอบ้าน
แหลม
โครงการจัดงานเปิด อุดหนุนโครงการ
โลกทะเลโคลน
ให้กับที่ทาการ
ปกครองอาเภอบ้าน
แหลม
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที่
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ ดาเนินการ
(เดือน)

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

( การติดตามและประเมินผล)

30,000

30,000

-

ม.ค.

สานักปลัด

ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จักและเกิดรายได้กับชุมชน

-

50,000

50,000

-

มี.ค.

สานักปลัด

ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จักและเกิดรายได้กับชุมชน

-

80,000

80,000

-

-

-

-

-

๒๖

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ ช่วงเวลา
คงเหลือ
ทีด่ าเนิน
การ
(เดือน)

หน่วย
ดาเนิน
การ

1.

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
บริเวณถนนบุญมีร่วมใจ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร
ยาว 152 เมตร สูง 0.15 เมตร

302,000

300,000

2,000

มีนาคม

กองช่าง

2.

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
(บริเวณบ้านนายสมบูรณ์)

ก่อสร้างถนน คสล. เริม่ ต้นรบริ
เวณบ้านนายสมบูรณ์ อุบลน้อย
สิ้นสุดบริเวณบ้านนางสารวย เขียว
เรือง กว้าง 3 เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.15 เมตร

394,000

393,000

1,000

มีนาคม

กองช่าง

3

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. วัดบางหอ ก่อสร้างลานกีฬา คสล. ขนาด 16 x
33 เมตร
หมู่ที่ 11

221,000

220,000

1,000

มีนาคม

กองช่าง

4

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิ าค หมูท่ ี่
10 บริเวณบ้านนางสาเนียง เล็ก
สุก ถึงบ้านนายทองคา เติบญวน
ก่อสร้างลานกีฬา คสล. วัดใหม่
สุทธาวาส หมู่ที่ 1

400,000

5
6

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
(ทางเข้าบ้านนายสมนึก)
รวม

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง
1,000 เมตร
ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณวัดใหม่
สุทธาวาส กว้าง 40 เมตร ยาว 63
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้าน
นายสมนึก ทองอินทร์ กว้าง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประปาส่วนภูมภิ าคจังหวัดเพชรบุรี ดาเนินการ

1,229,000

988,000

241,000

มีนาคม

กองช่าง

479,000

478,000

1,000

มีนาคม

กองช่าง

3,025,000

2,379,000

246,000

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและ
ประเมินผล)
ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ประชาชนมีน้าสะอาดใช้
ในการอุปโภคบริโภคทุก
ครัวเรือน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีร่างกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

หมาย
เหตุ

๒๗

ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1.

2.

โครงการส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

20,000

14,000

6,000

ธันวาคม

สานักปลัด

ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

จัดกิจกรรมให้แก่
สตรีผู้สูงอายุ

99,805

66,725.90

33,079.10

มกราคม

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

119,805

80,725.90

39,079.10

ผลผลิต

งบประมาณ ช่วงเวลาที่
หน่วย
ผลความสาเร็จของการ
คงเหลือ ดาเนินการ ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เดือน)
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

๒๘

ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1.

โครงการเฝ้าระวัง
ทุพโภชนาการใน
เด็กเล็ก
รวม

ผลผลิต
ให้ความรู้แก่บุคลากร
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
และผู้ปกครอง

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที่
หน่วย
ผลความสาเร็จของการ
คงเหลือ ดาเนินการ ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
(เดือน)

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

มีนาคม

สานักปลัด

เด็กเล็ก มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

๒๙

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1.
2.

3.

จัดงานวันเด็ก

ผลผลิต

อบต. ร่วมกับ
โรงเรียนในพื้นที่จัด
กิจกรรมวันเด็ก
โครงการส่งเสริม
จัดฝึกอบรมอาชีพ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้แก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส (ผู้
ผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้ในตาบล)
โครงการจัดตั้งจุด
ตั้งจุดบริการ
บริการประชาชน
ประชาชนช่วง
ในช่วงเทศกาลวัน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ขึ้นปีใหม่
1 จุด
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที่
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ ดาเนินการ
(เดือน)

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

65,000

65,000

-

มกราคม

สานักปลัด

เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

15,000

14,987

13

กุมภาพันธ์

สานักปลัด

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3,000

1,500

1,500

มกราคม

สานักปลัด

ลดการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน
และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ

83,000

81,487

1,513

หมายเหตุ

๓๐

ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1.

ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

2.

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น

3.

4.

ผลผลิต
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
มีรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้แก่
อบรมส่งเสริมความรูร้ ณรงค์
หรือจัดนิทรรศการและสื่อ
ส่งพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดเก็บภาษี ให้บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน/จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
โครงการเพิม่ เติม
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ กิจกรรมให้ความรูส้ ่งเสริม
ปี
กระบวนการมีส่วนร่วม
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ ช่วงเวลาที่
หน่วย
คงเหลือ ดาเนินการ ดาเนินการ
(เดือน)

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

(การติดตามและระเมินผล)

220,000

160,730

59,270

มกราคม

สานักปลัด

บุคลากรในตาบลบางครกมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ้น
ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

10,000

8,210

1,790

มีนาคม

สานักปลัด

2,000

500

1,500

มีนาคม

กองคลัง

ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

1,920

18,080

มีนาคม

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

252,000

173,360

80,640

๓๑

ตารางที่ 6 สรุปผลการดาเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

แผน ปี 2562
โครง งบประมาณ
การ

การตั้งงบประมาณ
โครง งบประมาณ
การ

ผลการดาเนินงาน
โครง งบประมาณ
การ

10

530,000

8

470,000

2

80,000

34
8

19,183,000
1,180,000

7
1

3,583,000
20,000

6
2

5,104,000
80,725.90

19

3,726,700

10

3,529,700

1

20,000

32

14,759,000

24

12,594,000

3

81,487

24

3,412,000

11

887,000

4

252,000

127

42,790,700

61

21,083,700

18

5,618,212.90

- โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2562 จานวน 127 โครงการ งบประมาณ 42,790,700 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 จานวน 61 โครงการ งบประมาณ 21,083,700 บาท
- ผลการดาเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) จานวน 18 โครงการ
งบประมาณ 5,618,212.90 บาท

๓๒

ตารางที่ 7 สรุปผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2562
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ความสงบเรียบร้อย
6. ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จานวนโครงการทั้งหมด
(ปี 62)

จานวนโครงการ
ตั้งงบประมาณ

จานวนโครงการ
ที่สาเร็จ

10

8

2

34
8

7
1

6
2

19

10

1

32

24

3

24

11

4

127

61

18

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (18x100)/127 = 14.17
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (18x100)/61 = 29.51
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
จานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 127 โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2562 จานวน 61 โครงการ
เป็นโครงการที่ดาเนินการในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) จานวน 18 โครงการ

๓๓

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
จานวนโครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๔

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจากแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
มีข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ที่ได้เสนอโครงการตามเหตุผลและความจาเป็น และได้รับการอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ครบทุกโครงการ เพื่อให้การ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่
หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
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