รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง

งานนโยบายและแผน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงม่วงจัดทำขึ้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31 โดย
มุ่ ง เน้ น ค้ น หำข้ อ มู ล ของแผนงำนและโครงกำรพั ฒ นำที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรไปแล้ ว ว่ ำ สิ่ ง ใดควรด ำเนิ น กำรต่ อ ไป
ตำมวัตถุประสงค์ หรือศึกษำข้อมูลระหว่ำงดำเนินกำร เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรค์ รวมทั้งพิจำรณำแนวทำง
กำรแก้ไขและปรับปรุงให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำฯ ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรบริหำรรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงม่วงเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อนำไปประกอบกำรปรับปรุงกำรบริหำรและติดตำมกำรดำเนินงำน
ของผู้ บ ริ ห ำรและผู้ บั งคั บ บั ญ ชำ น ำไปประกอบกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ และก ำกั บ ดู แ ลกำรบริ ห ำรงำน
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงม่วง และอำเภอเมืองนครสวรรค์
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงม่วง
พฤศจิกำยน ๒๕๖3
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และ ข้อ 31 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น และเสนอรายงานผลต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่อ สภาท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผย ภายในสิบ ห้าวัน นับ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
การติ ด ตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ น กระบวนการที่ แ ตกต่ างกั น มี จุ ด หมาย
ไม่ เหมือนกัน และกระบวนการทั้งสองมี ความเกี่ย วข้อ งสั ม พั นธ์กัน และเมื่อ นาแนวคิ ดและหลั ก การติด ตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานและโครงการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลของการปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูลที่มีความสาคัญ ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ รับ ผิ ด ชอบแผนงานและโครงการที่ ได้ ด าเนิ น การ หรือ ไม่ ได้
ดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานหรือไม่
(2) ข้ อ มู ล ผลของการใช้ ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต่ า งๆ ในโครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมต่ า งๆ
เป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานหรื อ ไม่ รวมทั้ งผลสั ม ฤทธิ์ ด้ านปริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ น อย่ างไร ตลอดจนการ
ดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
(3) ข้อมูลผลการดาเนินงาน ที่สามารถตรวจสอบดูได้ว่าผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง รวมทั้งข้อมูลในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ
การดาเนินการตามแผนงาน และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ข้อ มู ล ในการทดสอบผลส าเร็จ จากการด าเนิ น งานตามภารกิจ ในอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดาเนินการตามแผนงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและสามารกาหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สภาพ
พื้นที่และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จึ ง น าไปสู่ ก ารได้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เพื่ อ วางแผน
การพัฒ นาในปี ต่อๆไป เพื่อให้ การปฏิบั ติงานเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณ ค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุ ด ทบทวนและ
พิจ ารณาให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปด้ว ยความสุ ขุมรอบคอบ และเมื่ อพบปัญ หา อุป สรรค และเกิดจุดอ่ อนในการ
ดาเนินงานก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับมือพร้อมแก้ไขปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนเหล่านั้นให้คลี่คลายและลดลง
๑

และสุดท้ายเมื่อ มีโอกาสก็จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นมุ่งเน้นค้นหาข้อมูลของแผนงานและโครงการพัฒ นาที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ หรือศึกษาข้อมูลระหว่างดาเนินการ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ประกอบในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะช่ ว ย
ตอบสนองในภารกิจ ตามอานาจหน้ าที่ของหน่ว ยงาน รวมทั้งเพื่อปรับปรุงการปฏิ บัติงานให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น
(2) เพื่ อ ให้ ท ราบถึงความก้าวหน้ าในการด าเนิ น งานตามระยะเวลาและเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
ตลอดจนผลของการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กาหนดไว้
(3) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงานในโครงการ
พัฒนาต่างๆ ตลอดจนสามารถตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือภารกิจทีไม่เหมาะสม หรือหมดความจาเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ภายใต้ข้อมูลที่ดี และมีความน่าเชื่อถือ
(4) เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เพื่อสร้างจิตส านึ กในความรับผิ ดชอบที่ดีของผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินงานของโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ไปพร้อมๆ กับการเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด
(6) เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในแต่ละปี
3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดไว้ว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริห าร
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(3.1) องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว ง ได้มีคาสั่ งองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบางม่วง ที่ 644/2561
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง ประกอบไปด้วย
(๑) นายสารวย เจริญสาริกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง
กรรมการ
(2) นายทองแดง อินทร์เพ็ญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี
กรรมการ
(3) นายวาที เด่นปัญจพล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา กรรมการ
๒

(4) นางสาวธนวรรณ เลิศล้า
ผู้แทนประชาคมฯ หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวารี กรรมการ
(5) นายวิรัตน์ ใยเย็น
ผู้แทนประชาคมฯ หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี กรรมการ
(6) นายเฉลียว เพ็ชรวาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้าน อสม.)
กรรมการ
(7) ว่าที่ ร.ต. ประสูติ ตาลยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตอาสาศูนย์กู้ชีพกู้ภัยฯ) กรรมการ
(8) ผอ. รพ.สต.บางม่วง
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
(9) ผอ. ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
(10)นายนิพนธ์ นุกูลอุดมพาณิชย์ ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
(11) นางฐานิต จันทมาส
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
(12) นายปิยะพงษ์ ปลื้มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
กรรมการ
(13) นางสาวพนิตา หนูเงิน
คนงานทั่วไป
กรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ต้องดาเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางม่วง โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงตามกรอบ
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางม่วงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(3.2) องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว ง ได้มีคาสั่ งองค์การบริห ารส่ว นตาบลบางม่วง ที่ 644/256 2
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ประกอบไปด้วย
(๑) ว่าที่ร้อยตรี ประสูติ ตาลยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตอาสาศูนย์กู้ชีพกู้ภัยฯ) ประธานกรรมการ
(๒) นายปิยะพงษ์ ปลื้มสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
กรรมการและ
เลขานุการ
(๓) นางสาวพนิตา หนูเงิน
คนงานทั่วไป
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

-กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนฯ
-ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ
-เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
-ดาเนินการติดตาม
-เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อสภาท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-ดาเนินการติดตาม

สภาท้องถิ่น

-พิจารณา/รับฟังการนาเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนฯ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

-เสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
-ดาเนินการติดตาม

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

-พิจารณาความเห็นทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ
-เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่น

-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
-ติดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อผู้บริหาร

๔

4. เครื่องมือของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น (Monitorng and evaluation tools for local
development plans) อาจเป็ น สิ่ งของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ส ามารถส่ ง ผลให้ ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล
จะพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ค้นคว้า
และสร้างขึ้น เช่น เอกสาร รายงานทางวิชาการ การสังเกต จดบันทึก หน่วยวั ด การนับจานวน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สาคัญหลายประการด้วยกัน โดยสามารถแยก
เป็นรายหัวข้อได้ ดังนี้
(1) ได้ ท ราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ างๆ ของการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง
การดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ
(2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดาเนินงานของโครงการพัฒนาเกิดปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ถูกที่ ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สาหรับการวางแผนการพัฒ นา
ท้องถิ่นในอนาคตและครั้งต่อไป
(3) ช่วยให้การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานของโครงการพัฒนาเกิดความประหยัดและ
คุ้มค่า ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) เกิดข้อมูลที่สาคัญของการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒ นาที่มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนาเสนอโครงการในเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ
(5) เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการมีความสานึกต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของโครงการ ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูลโครงการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(6) ส่งผลให้การวินิจฉัย สั่งการ ในสายงานการบังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และมีเหตุมีผล สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยัง
สามารถนาไปกาหนดเป็นข้อมูลทางสถิติของมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
(7) ทาให้ภารกิจต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละบุคคล แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลักที่ได้กาหนดไว้
(8) สามารถรั กษาคุณ ภาพขององานหรือ ภารกิ จ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องกิจกรรมและ
โครงการพั ฒ นาต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความพึ ง พอใจที่ ดี เมื่ อ ได้ รั บ บริ ก ารสาธารณะจากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๕

ส่วนที่ ๒
กำรติดตำมและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน
การติ ด ตามและประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา จึงเป็ น การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ของยุ ท ธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาที่ได้กาหนดเป็นวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือผล
ของการดาเนิ นงานให้ เป็น ไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒ นาใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึ ง ฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ทั้ งหมด
มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรดี คนมีคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”
ผลการติดตามและประเมิน ผลจากคณะกรรมการฯ พบว่า องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว งได้กาหนด
วิสัยทัศน์อยากที่จะเป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรดี คนมีคุณธรรม
จริย ธรรม น้ อมน าตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี ชื่อเสี ยงทางวัฒ นธรรมประเพณี ท้ องถิ่น โดยอาศั ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางการดาเนินงานที่จะนาไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว แต่มีการเน้นมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และจัดทาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งโครงการพัฒนาหลักๆ จะมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
มีโครงการพัฒ นาจานวนมากปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและยังมีการนามาจัดทาเป็นงบประมาณมากที่สุด และที่ให้
ความสาคัญรองลงมาคืออยากจะส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ปรากฏ
โครงการพัฒนาที่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาและการนามาจัดทาเป็นงบประมาณมีน้อยมาก โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดถึงแม้ว่า
องค์การบริห ารส่วนตาบลบางม่วงจะกาหนดสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะเป็นหรือทาให้ เกิดขึ้นในอนาคตไว้ดีเพียงใด แต่
ไม่สามารถทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของคนในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการทางานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาได้ก็ย่อมไม่สามารถบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังได้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางม่วงได้กาหนดไว้เป็นแนวทางการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่ ม
๖

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาศักยภาพผลิตสินค้า
เกษตรเพื่ อ อุ ต สาหกรรมและการแปรรู ป ของจั งหวั ด นครสวรรค์ โดยมุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ และพัฒ นาการเกษตร เพื่ อให้ สามารถตอบสนองต่อวิสั ยทัศน์ในเรื่ องการ
ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
(2) ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาและส่ งเสริม คุณ ภาพชีวิต จะมี ความเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร์พั ฒ นา
การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคน สังคม และ
ชุมชน เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในเรื่องการให้ บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการมีโครงสร้าง
พื้นฐาน และพัฒนาคนให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
(3) ยุ ทธศาสตร์ การรั กษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด จะมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเตรียมความ
พร้อมในการระงับหรือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อที่ผู้ประสบสาธารณภัยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และลด
ความเสียหายจากสาธารณภัยให้มีความรุนแรงน้อยที่สุด ตลอดจนทาให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่เกิดความสงบสุข
ปลอดจากปัญหายาเสพติด
(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒ นาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่ งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ธรรมชาติ และนั น ทนาการของจั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยมุ่ ง เน้ น ในการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์
พัฒ นาศักยภาพทุน มนุ ษย์ และเสริมสร้างสั งคมเข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ธรรมชาติ และ
นันทนาการของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
(6) ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์พัฒ นาการสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ โดย
มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ประชาชนสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
๗

(1.2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการบรรจุโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
ได้จัดทาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้น ส าหรับ ปี งบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมและโครงการพัฒ นาในลั กษณะของแผนก้าวหน้ า โดยนาไปสู่ การอนุมัติ และบรรจุในข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-พัฒนาการคมนาคม
-พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
-สร้างความเข้มแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ และผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

โครงการใน
แผนพัฒนาฯ
เฉพาะปี พ.ศ.
2562

โครงการใน
ข้อบัญญัตฯิ

โครงการทีจ่ า่ ย
ขาดเงินสะสม

รวมโครงการ
ทั้งหมดทีไ่ ด้จดั ทา
งบประมาณ

โครงการทีไ่ ม่ได้
จัดทา
งบประมาณ

6
10
11

5
4
10

1
3
1

6
7
11

3
-

2
1
10
4
7
2

1
1
10
3
7
1

-

1
1
10
3
7
1

1
1
1

3
3
2

1
2
2

-

1
2
2

2
1
-

5
-

5
-

-

5
-

-

๘

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

5.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบ้าน
6.การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการและการให้บริการประชาชน
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รวม

โครงการใน
แผนพัฒนาฯ
เฉพาะปี พ.ศ.
2562

โครงการใน
ข้อบัญญัตฯิ

โครงการทีจ่ า่ ย
ขาดเงินสะสม

รวมโครงการ
ทั้งหมดทีไ่ ด้จดั ทา
งบประมาณ

โครงการทีไ่ ม่ได้
จัดทา
งบประมาณ

3
-

2
-

-

2
-

1
-

2
11
4
86

1
10
65

5

1
10
70

1
1
4
16

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่ามีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เฉพาะปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ แต่นามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ได้เพียง 70 โครงการ
ไม่ได้นามาจัดทางบประมาณ จานวน 16 โครงการ ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ มีครับทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสาคัญในส่วน
ของยุทธศาสตร์การพัฒ นาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลและการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลาดับสุ ดท้าย โดยมีโครงการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพียง 3 โครงการเท่านั้น
การนาโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีครับทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโ ครงการ
พัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นลาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลาดับสุดท้าย
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(1.3) ผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
(1) การจัดทาและเบิกจ่ายประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม เป็น การติดตามและประเมินผลการบรรจุงบประมาณ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้จัดทาและ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561-2564)
รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมและโครงการพัฒนาในลักษณะของแผนก้าวหน้า โดยนาไปสู่การอนุมัติและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-พัฒนาการคมนาคม
-พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
-สร้างความเข้มแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณปกติทตี่ งั้ ไว้จาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณทีใ่ ช้จา่ ยจริงจาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมทีอ่ นุมัติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ใช้จริง
จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน
ใช้จา่ ยจริง
ทั้งสิน้

863,000
757,000
2,486,800

4.12
3.61
11.89

451,000
749,000
1,147,030

2.16
3.58
5.48

187,000
788,000
135,000

16.85
70.99
12.16

186,500
783,500
75,589

16.80
70.59
6.81

637,500
1,532,500
1,222,619

14,000

0.06

13,032

0.06

-

-

-

-

13,032

10,000

0.04

6,432

0.03

-

-

-

-

6,432

11,108,000

53.11

11,023,429

52.71

-

-

-

-

11,023,429

2,837,500
859,000
129,000

13.56
4.10
0.61

2,476,797
632,406
128,500

11.84
3.02
0.61

-

-

-

-

2,476,797
632,406
128,500

8,500

0.04

5,699

0.03

-

-

-

-

5,699

85,000
333,000

0.40
1.59

24,733.50
132,712

0.12
0.63

-

-

-

-

24,733.50
132,712

๑๐

ยุทธศาสตร์

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถี
ชาวบ้าน
6.การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รวม

งบประมาณปกติทตี่ งั้ ไว้จาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณทีใ่ ช้จา่ ยจริงจาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

476,000

2.27

332,072

-

-

62,500

1.59

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมทีอ่ นุมัติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ใช้จริง
จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน
ใช้จา่ ยจริง
ทั้งสิน้

-

-

-

-

332,072

-

-

-

-

-

-

0.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000

0.07

-

-

-

-

-

-

867,100

4.14

215,293

-

-

-

-

215,293

-

-

-

-

-

-

-

-

20,912,400

100

17,338,136

1,110,000

100

1,045,589

94.2

18,383,725

1.03

82.9

การติดตามและประเมิน ผลจากคณะกรรมการฯ พบว่าตามข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้บรรจุโครงการพั ฒ นา
ที่ประกอบไปด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 20,912,400 บาท โดยจัดสรรงบประมาณครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากเป็นลาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นลาดับที่ 2 และยุทธศาสตร์การสร้างธรร มภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 3 ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเป็นลาดับสุดท้าย
หมายเหตุ:ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง (e-LAAS) ณ วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

๑๑

(2) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับ เป็นการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้เพื่อ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร มีรายละเอียดดังนี้
โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบริเวณบ้านนายเชาว์ ยมจันทร์ ท่อ PVC แข็ง ขนาด  4 นิ้ว ชั้น 8.5
พร้อมต่ออุปกรณ์ต่อท่อประปา ขนาด  4 นิ้ว ระยะทาง 900 เมตร
โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้า หมู่ที่ 4 บริเวณตรงข้ามบ้านเจ้าพ่อทุ่ง อาคารโรงสูบน้า กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตรม. พร้อมก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล. ยาว 10 เมตร
โครงการซ่อมแซมโรงสูบน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้า หมู่ที่ 9 จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริเวณลาคลองลาดเคล้าติดถนนสายเทพสามัคคี-บ้านคลองคาง ประตูน้าขนาดกว้าง 1.22 เมตร สูง 4.25 เมตร
จุดที่ 2 บริเวณลาคลองลาดเคล้าติดบริเวณบ้านนายชวน เรืองขา ประตูน้าขนาดกว้าง 1.22 เมตร สูง 4.25 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณบ่อพักท่อระบายน้าสามแยกถนนสันพิง – แควใหญ่ ประตูน้าขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 4.25 เมตร
โครงการปรับ ปรุงซ่อ มแซมประตูเหล็ก เปิ ด -ปิ ดน้า คลองเกาะตาเทพ หมู่ที่ 7 บานประตูเหล็ก ขนาดกว้า ง 1.24 เมตร
สูง 3.60 เมตร จานวน 2 บาน
จานวน 5 โครงการ

2
3
4

5
รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

364,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

352,000

√

213,000

√

37,000
130,000

36,500
-

82,000

62,500

863,000

451,000

√

√
3

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

2

- ไม่มีผู้รับจ้าง

๑๒

-กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้ านนางแพรว ผิว จราจรกว้า ง 3 เมตร ความหนาไม่น้ อ ยกว่า
0.15 เมตร ระยะทางยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองฝั่งปรับเกลี่ย
แต่งเรียบร้อย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 รอบสระบัว ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร หรือ มีพื้น ที่ไม่น้อ ยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อ มลงหิ นคลุก ไหล่ท างทั้งสองฝั่งปรับ เกลี่ยแต่ ง
เรียบร้อย
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1-12
โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี พร้อมวางท่อ ขนาด  0.40x1.00 เมตร จานวน 8 ท่อน
พร้อมดินถมถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร สูง 0.60 เมตร และก่อสร้างคอนกรีตเส ริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุก ไหล่ทางทั้งสองฝั่งปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย
จานวน 4 โครงการ

2
3
4

รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

141,000

140,500 ผูกพัน 140,500

√

222,000

216,000 ผูกพัน 216,000

√
√

200,000
194,000

199,000
193,500 ผูกพัน 193,500

4

757,000

749,000

-กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมระบบกรองน้าผิวดิน หมู่ที่ 12 (ระบบประปาวัดเทพสามัคคีธรรม) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร
ความยาว 9.50 เมตร
โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาหมูบ่ า้ น หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสาเริง จากจุดเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน
นางมณฑา ศรีภูธร ถึงบริเวณบ้านนางอ้อย ขนาด  3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมต่ออุปกรณ์ต่อท่อประปา ขนาด  3 นิ้ว

2
3

โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงหลังเก่า พร้อมก่อสร้างหลังคาห้องเก็บพัสดุ
รั้วสูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร รวมความยาวไม่น้ อยกว่า 125 เมตร และก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276
ตารางเมตร

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

162,000

-

81,000

78,500

1,104,000

- โอนลด 668,350

๑๓

ลาดับที่

โครงการ

4

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายเกาะตาเทพ – บางม่วง จุดเริ่มต้นจากบริเวณท่าทรายริมปิงถึง
จุดสิ้นสุดบริเวณลาคลองเกาะตาเทพ ปากลิ้นราง (มอก. ชั้น 3)  0.60x1.00 เมตร จานวน 165 ท่อน และติดตั้งบ่อพัก
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 7 บ่อพัก
โครงการจัดหาและติดตั้งป้ายบอกจุดหมายปลายทาง, ป้ายแสดงข้อความยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
บริเวณริมไหล่ทาง ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก แบบป้าย น-2 ขนาด 0.75x2.10 เมตร จานวน 2 ป้าย ติดป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยวแสดงข้อความยินดีต้อนรับ แบบป้าน น-2 1ชุด 2 ชิ้น ขนาด 0.75x2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รวมจานวน 4 จุด
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางจินดา วงษ์จันทร์ ปากลิ้นราง (มอก. ชั้น3)  0.60x1.00 เมตร จานวน 14 ท่อน และติดตั้งบ่อพัก
จานวน 2 บ่อพัก
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายบุญลือ วงษ์จันทร์ ปากลิ้นราง (มอก. ชั้น3)  0.60x1.00 เมตร จานวน 11 ท่อน และก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้าพร้อมหูช้างหน้าท่อ
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายวิถี พุ่มทอง ปากลิ้นราง (มอก. ชั้น3) 0.60x1.00 เมตร จานวน 9 ท่อน และก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้าพร้อมหูชา้ งหน้าท่อ
จุดที่ 4 บริเวณบ้านนายประสพ 0.60x1.00 เมตร จานวน 12 ท่อน และก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้าพร้อมหูช้างหน้าท่อ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางฟุ้ง สดสี ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 10 เมตร
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายเงิน ทะศรี ขุดรื้อผิวจราจรเดิมออก ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 13.50 เมตร
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 บ้านนายวิน คาลอย ถึง บ้านนางบุญรอด เกิดสวัสดิ์ จานวน 7 ต้น
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 บ้านนายสันทัด กันทรัพย์ ถึงสุดคลองบึงคา จานวน 24 ต้น
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 จุดที่ 3 บ้านนายลือ นันที ถึง บ้านนางกิจจา เหมืองทอง จานวน 5 ต้น
จานวน 10 โครงการ

5
6

7
8
9
10
รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

499,000

496,000

47,000

-

√

262,000

√

38,000

37,400

√
√
√
6

61,500
182,300
50,000
2,486,800

57,648.39
169,374.58
47,106.75
1,147,030

4

261,000 ผูกพัน 261,000

๑๔

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

14,000
14,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

13,032
13,032

-กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 1 โครงการ

10,000
10,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

6,432
6,432

-กลยุทธ์ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลาดับที่

โครงการ

1
2
3
4
5
6
7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

8

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
14,000
80,000
8,400,000
1,900,000
90,000
500,000
50,000
35,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

13,442
9,013,900 โอนเพิ่ม 616,200
1,888,000
78,000
6,840
- ดาเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ
6,732

๑๕

ลาดับที่

9
10
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ ารและผู้ดูแลผู้พกิ าร
จานวน 10 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
9
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

30,000
9,000
11,108,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

16,515
11,023,429

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ลาดับที่

1

2

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1.ค่าอาหารกลางวัน จานวน 416,500 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จานวน 144,500 บาท
3.ค่าหนังสือเรียน จานวน 14,000 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 14,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 21,000 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 30,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางม่วง จานวน 163,000 บาท
2.โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) จานวน 106,000 บาท
3.โรงเรียนบ้านคุ้งวารี จานวน 106,000 บาท
4.โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม จานวน 384,000 บาท

√

640,100

759,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

552,130

643,866.5 ผูกพัน 48,639.36

๑๖

ลาดับที่

3

รวม

โครงการ

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในตาบลบางม่วง
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กและเยาวชนในตาบลบางม่วง
อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่ของเยาวชนในตาบลบางม่วง
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคุ้งวารี
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
จานวน 3 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
3

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

45,000
60,000
68,400
220,000
825,000
220,000
2,837,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

25,000
60,000
55,800
178,000
746,000 โอนลด 25,000
216,000
2,476,797

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ลาดับที่

โครงการ

1
2
3
4

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
โครงการสารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 7 โครงการ

5
6
7
รวม

√
√
5

√
2

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

140,000
297,000
10,000
55,000

123,876 โอนลด 10,000
297,000
45,787

50,000
67,000
240,000
859,000

41,643.40
124,100 โอนเพิ่ม 60,000
632,406

๑๗

-กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการต่อเติมลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
129,000
129,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

128,500 ผูกพัน 128,500
128,500

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

8,500
8,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

5,699
5,699

-กลยุทธ์ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่
โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภยั และการอพยพหนีไฟ
จานวน 2 โครงการ

30,000
55,000
85,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

24,733.50
24,733.50

๑๘

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนเพือ่ เป็นเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
133,000
200,000
333,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

132,712
132,712

-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-กลยุทธ์ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลาดับที่

1
2
3
4
5
รวม

โครงการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการดาเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการรณรงค์และปลูกจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวง
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสาคัญเพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของตาบลให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้า
จานวน 5 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
400,000
43,000

√

16,000

√

10,000

4

√
1

7,000
476,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

317,250
14,822
- ดาเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ
- ดาเนินโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ
332,072

๑๙

-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1

1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
30,000
32,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

- ดาเนินการแล้ว
ไม่ใช้งบประมาณ
-

62,500

-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจาปี พ.ศ.2562
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
16,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

- ดาเนินการแล้ว
ไม่ใช้งบประมาณ
-

16,000

-กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
ลาดับที่

1
2
3
4
5

โครงการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการประกาศเกียรติคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจาเดือน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
238,000
131,000
1,500
34,600
1,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

144,900
- โอนลด 60,000
9,732
-

๒๐

ลาดับที่

6
7
8
9
10
รวม

โครงการ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการต่อต้านทุจริต
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ
โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน
จานวน 10 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
6
4

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

27,500
30,500
343,000
50,000
10,000
867,100

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

3,732
13,232
34,664.50
9,032
215,293

โครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการซ่อมแซมรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดภายในกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 90.50 เมตร สูง
0.70 เมตร
จานวน 1 โครงการ

รวม

1

187,000

186,500

187,000

186,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบึงพระ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 245 เมตร หนา 0.15
เมตร
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหลังโรงเรียนบ้านคุ้งวารี เชื่อมต่อถนนสายเกาะตาเทพ –
บางม่วง (นว.ถ. 72 -007) โดยมีพื้นที่ปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 104.50 ตร.ม.

2

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
490,000

489,000

67,000

66,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

๒๑

ลาดับที่

โครงการ

3

โครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่ – บ้านคลองลาดเคล้า ช่วงหมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร
จานวน 3 โครงการ

รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
3

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
231,000

228,000

788,000

783,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางฉวี แซ่ด่าน วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.4 x 1.00 เมตร จานวน 23 ท่อน
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้า
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางพเยาว์ ทับทิม วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.4 x 1.00 เมตร จานวน 15 ท่อน
พร้อมบ่อพักท่อระบายน้า
จุดที่ 3 บริเวณบ้าน จ.ส.อ. สุพจน์ อิ่มสุขศรี วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.4 x 1.00 เมตร จานวน 15
ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้า
จานวน 1 โครงการ

รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

135,000

75,589 จุ ด ที่ 1 ไม่ ส ามารส่ ง มอบ
พื้นที่ให้ผู้รับเหมา , มีปัญหา
เรื่องพื้นที่ดาเนินงาน

135,000

75,589

๒๒

(2.๓) โครงการจากงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิเวศพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
28,500

28,500

28,500

28,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

(2.๔) โครงการและงบประมาณอื่นที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี
(2.4) ครุภัณฑ์
-ครุภัณฑ์การศึกษา
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นเหล็กขาพับ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 180 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. จานวน 8 ตัว
จัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ากว่า 18 นิ้ว จานวน 2 ตัว
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จานวน 5 อัน
จัดซื้อฉากกั้นห้อง จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเตียงเหล็กพร้อมที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชั้นคว่าจานแบบ 3 ชั้น จานวน 1 อัน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
36,200
11,000
6,400
5,800
4,000
2,500
2,000
4,900
2,000
32,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

30,000
11,000
4,900
3,800
995
4,770
1,200
32,000

๒๓

โครงการ
ลาดับที่

11
12
รวม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
12 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
10
2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

15,800
5,000
127,600

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

15,800
5,000
109,465

-ครุภัณฑ์กีฬา
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

วัสดุกีฬา
1 โครงการ

50,000
50,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-

-ครุภัณฑ์ดับเพลิง
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 10 ถัง
1 โครงการ

20,000
20,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

12,000
12,000

-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 6 เครื่อง
1 โครงการ

72,000
72,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-
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-ครุภัณฑ์การเกษตร
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้าพญานาค
1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
6

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

170,000
170,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

167,000
167,000

-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

จัดซื้อถังรับรองขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
1 โครงการ

150,000
150,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

121,000
121,000

-ครุภัณฑ์สานักงาน
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
รวม

โครงการ

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตู้
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 1 ตู้
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 3 ตู้
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน จานวน 1 ตู้
6 โครงการ

9,800
5,500
16,500
32,000
5,000
500
69,300

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

8,200
5,500
14,700
32,000
5,000
500
65,900
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-ครุภัณฑ์อื่นๆ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
25,000
25,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่าการขับเคลื่อนและดาเนินงานของโครงการพัฒ นาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่ งมีทั้งหมด 94
โครงการ (รวมกันจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมดแต่ไม่รวมโครงการและงบประมาณอื่นที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่) ดาเนินการแล้วเสร็ จไปจานวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
77.65 อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทางานของผู้รับจ้าง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการมีจานวน 21 โครงการ ซึ่งมีจานวนหลายโครงการมากและคิดเป็นร้อยละ 22.35 และมีบางโครงการที่ไ ด้ดาเนินการไปแล้วแต่ ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการปลูกต้นไม้ฯ และโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
หมายเหตุ:ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง (e-LAAS) ณ วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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(1.4) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา
โดยการซ่อมแซมรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมโรงสูบน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูเหล็ก เปิด-ปิดน้า คลองเกาะตาเทพ หมู่ที่ 7 จานวน 2 บาน
กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางแพรว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบึงพระ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 รอบสระบัว ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จานวน 2 จุด (จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางฟุ้ง
สดสี จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายเงิน ทะศรี ) และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่ – บ้านคลองลาด
เคล้า
ช่วงหมู่ที่ 11 และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี วางท่อพร้อมดินถมสูง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม การปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหลังโรงเรียนบ้านคุ้งวารี และ
การลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1-12
กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการขยายเขต
ท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสาเริง จากจุดเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน นางมณฑา ศรีภูธร ถึง
บริเวณบ้านนางอ้อย และขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบริเวณบ้านนายเชาว์ ยมจันทร์ วางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด (จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางพเยาว์ ทับทิม จุดที่ 2 บริเวณบ้าน จ.ส.อ. สุ
พจน์ อิ่มสุขศรี)และวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายเกาะตาเทพ – บางม่วง จุดเริ่มต้นจาก
บริเวณท่าทรายริมปิงถึงจุดสิ้นสุดบริเวณลาคลองเกาะตาเทพ และวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รวม
จานวน 4 จุด (จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางจินดา วงษ์จันทร์ จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายบุญลือ วงษ์จันทร์ จุดที่ 3 บริเวณ
บ้านนายวิถี พุ่มทอง จุดที่ 4 บริเวณบ้านนายประสพ) และการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 จานวน 3 จุด
(จุดที่ 1 บ้านนายวิน คาลอย ถึง บ้านนางบุญรอด เกิดสวัสดิ์ จุดที่ 2 บ้านนายสันทัด กันทรัพย์ ถึงสุดคลองบึงคา
จุดที่ 3 บ้านนายลือ นันที ถึง บ้านนางกิจจา เหมืองทอง) และการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดาเนินการ
พัฒนาโดยการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้ดาเนินการพัฒ นาโดยการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒ นาสตรีและครอบครัว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ
และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การส่งเสริมพัฒนาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ มการจัดการศึก ษาให้ มีคุ ณ ภาพ ได้ ดาเนิ น การพั ฒ นาโดยการสนั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารเสริม (นม) การอุดหนุนโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในตาบลบางม่วง อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของเด็ก
และเยาวชนในตาบลบางม่วง อุดหนุนโครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเยาวชนในตาบลบางม่วง
และอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคุ้งวารี โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม และโรงเรียนวัดยางงาม (ประชา
พัฒนา)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิเวศพัฒนา และ
การจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับประกอบการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ ดี ได้ดาเนินการพัฒ นาโดยการ
สารวจข้อมูลประชากรสุ นั ขและแมว การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้า(ภายใต้โครงการสั ตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี)
และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการต่อเติมลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ ส่ งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
กลยุทธ์ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดาเนินการพัฒ นาโดยการป้องกันและ
ลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ และอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 10 ถัง และเครื่องสูบน้าแบบท่อสูบน้า
พญานาค
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาโดยการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนเพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการดาเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รณรงค์และปลูกจิตสานึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสาคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของ
ตาบลให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ดาเนิน การพัฒ นาโดยการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่ งชาติ และแห่ เทียนจานาพรรษา และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุ ทธ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาท้ องถิ่นตามหลั ก
ประชารัฐ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ได้ดาเนินการ
พัฒนาโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่น ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการต่อต้านทุจริต และการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
กลยุ ทธ์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน และค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ
๒๘

(1.5) ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
(1) ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
(๑.1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ ส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
(1.๒) จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมีบรรจุไว้มีจานวนมาก แต่เมื่อมีการ
นามาจัดทางบประมาณประจาปี ทาให้มีโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณไม่ถึงครึ่งของโครงการทั้งหมดในแต่ละปี
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
(1.๓) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนามาบรรจุใน
แผนพั ฒ นายั งมี การเสนอโครงการที่ยั งไม่มีค วามจาเป็ นเร่งด่ว นเท่ าที่ ควร ทาให้ โครงการที่ถูกเสนอมามีจานวน
มากกว่างบประมาณในการดาเนินการ
(1.๔) งบประมาณในการบริหารและพัฒนามี จานวนจากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและ
ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทาให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
(1.๕) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่เพียงพอ
(1.6) การดาเนินงานของโครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะมาดาเนินงานในช่วงท้ายๆ ของสิ้น
ปีงบประมาณ ทาให้บางโครงการเนื้องานขาดคุณภาพและอาจส่งผลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
ตามมา
(2) แนวทางการแก้ไข
(2.๑) ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ใ น
หลายๆ ช่องทาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ สิทธิและหน้าที่
ของตนเองที่ มี ต่ อ สั งคม รวมทั้ งเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การสร้างการมี ส่ ว นร่ว มของคนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความเข้ม แข็ ง
ของชุมชน
(2.๒) ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(2.๓) ควรส่ งเสริ มให้ เกิด ความรู้ค วามเข้าใจ ในกระบวนการประชาชมและการจัด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มีประสิ ทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่
ได้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
(2.๔) ควรจัดให้บ ริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภ าพและครอบคลุมใน
พื้นที่ ประชาชนทุกคน และครัวเรือนทุกครัวเรือน สามารถเข้าถึงบริการสาธารณได้อย่างทั่ วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น
ถนน ไฟฟ้า และประปาเป็นต้น
(2.๕) ควรส่ งเสริมให้ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนให้ มากขึ้น
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน และแย่งชิงทรัพยากรกัน
ของคนในสังคม
จึ งก่อให้ เกิดมิจฉาชีพจานวนมาก ประกอบกับในชุมชนยังมีพื้นที่เสี่ ยงที่อาจจะก่อให้ เกิด
อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่
(2.๖) ควรส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากยังมี
เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงยังข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ ประกอบกับการร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าวยั งขาดความเข้ม แข็งและจริ งจั ง ตลอดจนพ่ อแม่ผู้ ป กครองยังไม่ให้ ความร่ว มมือในการทางานในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
๒๙

(2.๗) ควรปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้ดาเนินการ โดยให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น
ทางเว็บ ไซต์ และสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น และต้องมีความครอบคลุมในพื้นที่ โดยการดาเนินงานต่างๆ จะต้อง
เป็นไปตามกรอบของระยะเวลาที่กาหนด
(2.๘) ควรปรับปรุงและส่งเสริมการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และการ
อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสาคัญมากขึ้น
2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2.1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เป็นแบบการประเมิน ที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาการติตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
โดยการให้คะแนนตามประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนรวม 100 คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและ
ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
20

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล/ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
ประชากร เช่น ข้อมูลจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(3)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

๓๐

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๓.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.4 วิสัยทัศน์
๓.5 กลยุทธ์

20

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป
เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

(5)

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
60

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดาเนินการให้บรรลุวสิ ัยทัศน์นนั้

(10)

ประเด็นการพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(3)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(10)
(10)
(5)
(5)

๓๑

๓.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.8 แผนงาน

๓.9 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทาง
ยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตกาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดขึ้นจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(5)
(5)
(5)

(5)

๑๐๐

(2.2) การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นแบบการประเมิน ที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาการติตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
โดยการให้คะแนนตามประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนรวม 100
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80
คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

๒. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ไี ป
ปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ

๓. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ไี ป
ปฏิบตั ใิ นเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ในการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนมีความพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินงานต่างๆ มีสภาหรือลักษณะถูกต้อง คงทน

คะแนน
เต็ม
10

10

10

๓๒

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕. โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

ประเด็นการพิจารณา
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๕.๖ โครงการมีความ

ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
(1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend หรือ หลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
(2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

10

60

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธดี าเนินงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)
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คะแนน
เต็ม
(5)

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มป้าหมาย
หลัก ใครดือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1)
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรปู ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

(5)

(5)

(5)

(5)

๓๓

สอดคล้องกับ Thailand
4.0

Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อยได้มาก เช่น (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข ฯลฯ
๕.๗ โครงการมีความ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
จังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ ด้กาหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน
๕.8 โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วม
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะทาให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการ ในการจัดทาโครงการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้าในการพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

ประเด็นการพิจารณา
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๕.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
๕.๑1 มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้
(Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

คะแนน
เต็ม
(5)
(5)

(5)

๑๐๐

(2.3) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องกาหนดขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทาง
และวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๓๔

(1) กาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการติดตามและประเมินผล ติดตามยุทธศาสตร์ การจัดทา
งบประมาณ และการดาเนิ น งานของโครงการตามแผนงาน รวมไปถึ งผลส าเร็จ ของการด าเนิ น งาน โดยจะเริ่ม
ดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตาม
และประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
(2) วางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา โดยการนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตามงานจาก ข้อ (1) มาวิเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อใช้เก็บและรวบรวมข้อมูล ทั้งจากข้อมูลเอกสาร
ที่มีอยู่แล้ว จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
(3) ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
(4) วิเคราะห์ ข้อมูล เป็ น การนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามและประเมินผลที่กาหนดไว้แต่ละโครงการตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้น ฐาน เช่น แสดงค่าการนับจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบการพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
(5) การเขี ย นรายงานผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผลพั ฒ นาท้ องถิ่น เป็ น การจัด ท ารูป เล่ ม
รายงานเพื่อรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแผนผังแสดงขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2.4) กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
(1) ระเบี ย บ กฎหมาย และหนั งสื อสั่ งการที่ เกี่ ยวข้องในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ประกอบ
(๑.1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
(1.2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕61
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
(1.5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(2) กรอบเอกสารและข้อมูลประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(2.๑) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
(2.2) แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึ ง ฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
(2.3) แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึ ง ฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
(2.4) แผนการดาเนินงานประจาปี
๓๕

(2.5) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2.6) ข้อมูลการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี
(2.7) ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2.8) ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
(2.9) ข้ อ มู ล ระบบบั ญ ชี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางม่ ว ง
(e-LAAS)
(2.5) แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล
(1) ข้อมูลแนวทางและเค้าโครงจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.1) เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1.2) การพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(1.3) การพิจ ารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น
(2) แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ม่วงกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม

๓๖

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
(1.1) สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
20
18.1
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
15.3
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
48.7
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
8.1
๓.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
8.4
๓.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
8.9
๓.4 วิสัยทัศน์
(5)
4
๓.5 กลยุทธ์
(5)
4.1
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(5)
4
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
(5)
3.6
๓.8 แผนงาน
(5)
3.6
๓.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
4
รวมคะแนน
100 82.1
(1.2) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไป
และข้อมูลพืน้ ฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล/ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร
ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่ อาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
20
18.1
(3)

2.8

(2)

2

(2)

2.4

(2)

2

(2)

1.6

(2)

1.9

๓๗

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
(2)
1.6
(2)

1.4

(3)

2.4

(1.3) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดาเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
20 15.3
(5)
4

(3)

2.1

(3)

2.4

(3)

1.9

(3)

2.5

(3)

2.4

(1.4) ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

คะแนน คะแนน
ที่ได้
เต็ม
60 48.7
(10)

8.1

๓๘

ประเด็นการพิจารณา
๓.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
๓.4 วิสัยทัศน์
๓.5 กลยุทธ์
๓.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์
๓.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.8 แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นเอก
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวสิ ัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทาง
ยุทธศาสตร์

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดขึ้นจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
๓.9 ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
ที่ได้
เต็ม
(10) 8.4
(10)

8.9

(5)

4

(5)

4.1

(5)

4

(5)

3.6

(5)

3.6

(5)

4

๓๙

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
(2.1) สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
เต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ไี ปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ
10
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ไี ปปฏิบตั ใิ นเชิงคุณภาพ
10
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(5)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ (5)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
๕.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง (5)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5)
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวม
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
9.2
8.5
8.5
8.8
52.9
4.4
4.3
4.3
4.3
4.3
4.6
4.5
4.6
4.4
4.8
4.4
4
87.9

(2.2) สรุปสถานการณ์การพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ใน 10
9.2
สถานการณ์การพัฒนา การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๔๐

(2.3) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๒. การประเมินผลการ (1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
นาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ วัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตัง้ เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวน
ปีไปปฏิบตั ใิ นเชิง
ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ปริมาณ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าทีท่ ี่ได้กาหนดไว้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10
8.5

(2.4) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่
ปีไปปฏิบตั ใิ นเชิง
คุณภาพ

(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินงาน
ต่างๆ มีสภาหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามทีไ่ ด้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10
8.5

(2.5) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global
Demand/Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
(2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
10
8.8

(2.6) โครงการพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
60
52.9
(5)

4.4

๔๑

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้อง สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธี
กับโครงการ
ดาเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายคืออะไร มี
(ผลผลิตของโครงการ) ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ ที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบาย
มีความชัดเจนนาไปสู่ ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือ
การตั้งงบประมาณได้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ถูกต้อง
ใครคือกลุ่มป้าหมายหลัก ใครดือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับแผน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ผลผลิตของโครงการ) โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
มีความสอดคล้องกับ
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
และสังคมแห่งชาติ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
สอดคล้องกับ
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อยได้มาก
Thailand 4.0
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
ฯลฯ
๕.๗ โครงการมีความ โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
สอดคล้องกับ
ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
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๔๒

ประเด็นการพิจารณา
๕.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
๕.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
๕.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑1 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะทาให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
(5)
4.6

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการ ในการจัดทา
โครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้าในการ
พัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(Efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(5)

4.4

(5)

4.8

(5)

4.4

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตั ิได้ (4) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ เป็ น การสารวจความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการดาเนินงาน
ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่วง โดยใช้แบบสอบถามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้กาหนดและปรับปรุงรูปแบบให้เนื้อหามีความเข้าใจง่ายและสามารถเก็บข้อมูล
ได้ตรงตามความต้องการที่จะวัดผล แบบประเมินทั้งสิ้น 50 ชุด
ประชากร ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เป็นเพศชาย 27 คน และเพศหญิง 23 คน
ที่เป็นประชาชนทั่วไปในตาบลบางม่วงแล้วมารับบริการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง และการพบ
กลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญในพื้นที่ตาบลบางม่วง จากประชากรชายทั้งหมด 3,660 คน หญิงทั้งหมด 3,919 คน
รวมทั้งหมดเป็น 7579 คน ของจานวนครัวเรือน 3059 ครัวเรือน และ 12 หมู่บ้าน ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
วิธีสุ่มตัวอย่างจะใช้หลักเกณฑ์ การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร โดยใช้เกณฑ์ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซึ่งเป็น
การเลือกตัวอย่างโดยไม่คานึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไร แล้วใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้ า (Quota sampling) ที่ ได้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยค านึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว นองค์ ป ระกอบของประชากร
๔๓

กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ก็แบ่งเป็ นเพศชาย 25 คน หญิ ง 25 คน แล้วก็เลื อกแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจานวนที่ต้องการ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถนาผลที่ได้อ้างอิงไป
ยังประชากรได้ แต่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง เป็นผู้ดาเนินการและประสานขอความร่วมมือจากผู้นาหมู่บ้านทุกหมู่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบส ารวจความพึ ง พอใจในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงกาหนด ดังนี้
(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
(2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการดาเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงโดยมีประเด็น ดังนี้
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
-มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
-มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
-การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
-ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
-การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
-ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
(3) ส่ว นที่ 3 ความพึ งพอใจที่ มีต่อ แผนการด าเนิน งาน (เป็นการประเมินความพึ งพอใจที่มีต่อ
การวางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทาโครงการพัฒนา โดยมีประเด็น ดังนี้
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดทาโครงการพัฒนา เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดทาโครงการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็น ดังนี้
-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
-การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล มี ค วา ม
ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
๔๔

-การจัดทาโครงการพัฒนาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ
-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความตระหนักใน
หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการ และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการดาเนินงาน
-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่
มีจากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด
-การจัดทาโครงการพัฒนาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริต
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ คณะทางานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินและนาข้อมูลที่ได้มาจัด วางให้เป็นระเบียบ
แล้วจึงนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การช่วยคานวณ
(1) ค่าของข้อมูลที่ต้องการ
-ค่าเฉลี่ย (Average , Mean)
-ค่า S.D. (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation))
-เกณฑ์การประเมิน (ระดับความพึงพอใจ)
(2) กาหนดค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเพื่อประกอบการคานวณ ดังนี้
-ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด
-ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับน้อย
-ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
-ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก
-ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
(3) การใช้สูตรช่วยคานวณทางสถิติ โดยโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
-ค่าเฉลี่ย (Average , Mean) คือ Mean = (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n
w = ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่กาหนด
x = จานวนผู้ที่ให้ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่ประเมิน
n = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
-ค่ า S.D. (ส่ ว น เบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน (Standard Deviation)) คื อ =SQRT (((v5*
x1)+(v4*x2)+(v3*x3)+(v2*x4)+(v1*x5))/n-m^2))
v5*5 , v4*4 , v3*3 , v2*2 , v1*1 = ระดับความพึงพอใจที่กาหนด
x = จานวนผู้ที่ให้ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่ประเมิน
n = จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
m = ค่าเฉลี่ยนของแต่ละหัวข้อ/ประเด็น
-เกณฑ์การประเมิน (ระดั บความพึงพอใจ) สูตรเกณฑ์การประเมิน =IF(s>=4.51,"มาก
ที่สุด",IF(s>=3.51,"มาก",IF(s>=2.51,"ปานกลาง",IF(s>=1.51,"น้อย",IF(s>=1,"น้อยที่สุด")))))
s = ค่า S.D. ที่แปรผลหรือคานวณได้
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(3.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล

จานวน
(คน)
27
23

ร้อยละ

1.เพศ

ชาย
หญิง

54
46

2.อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

0
8
10
9
18
5

0
16
20
18
36
10

3.การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ (ระบุ.............................................................)

5
20
15
8
2
0

10
40
30
16
4
0

4.อาชีพ

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ.............................................................)

6
1
8
12
12
8
3
0

12
2
16
24
24
16
6
0
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(3.2) ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวม
ประเด็น

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ระดับความพึงพอใจ
จานวนผู้ตอบ
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่ แบบสอบถาม
ทั้งหมด
มาก มาก ปาน น้อย พอใจ
(คน)
ทีส่ ุด
กลาง
6
41
2
1
0
50
24
8
17
1
0
50

ค่าเฉลีย่

ค่า S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

4.04
4.1

0.49
0.94

มาก
มาก

17

25

8

0

0

50

4.18

0.68

มาก

20

17

12

1

0

50

4.12

0.84

มาก

18
10

22
30

10
10

0
0

0
0

50
50

4.16
4

0.73
0.63

มาก
มาก

15 26
22 18
19 21
151 208

9
10
10
88

0
0
0
3

0
0
0
0

50
50
50
450

4.12
4.24
4.18
4.13

0.68
0.76
0.74
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
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(3.3) ความพึงพอใจต่อแผนการดาเนินงาน
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่
มาก มาก ปาน น้อย พอใจ
ทีส่ ุด
กลาง
14 30
5
1
0
9
21 19
1
0

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั้งหมด
(คน)
50
50

ค่าเฉลีย่

ค่า S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

4.14
3.76

0.66
0.76

มาก
มาก

20

18

12

0

0

50

4.16

0.78

มาก

17

24

8

1

0

50

4.14

0.75

มาก

14

25

11

0

0

50

4.06

0.70

มาก

16
90

24
142

9
64

1
4

0
0

50
300

4.1
4.06

0.75
0.74

มาก
มาก
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(3.4) ความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการพัฒนา
ประเด็น

1.การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมและไม่เลือกปฏิบัติ
2.การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูล มีความตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้
3.การจัดทาโครงการพัฒนาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
4.การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ มีความตระหนักในหน้าที่ ความสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ และความกล้าที่จะ
ยอมรับผลจากการดาเนินงาน
5.การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
อย่าสูงสุด
6.การจัดทาโครงการพัฒนาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต
รวม

ระดับความพึงพอใจ
จานวนผู้ตอบ
พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ ไม่ แบบสอบถาม
ทั้งหมด
มาก มาก ปาน น้อย พอใจ
(คน)
ทีส่ ุด
กลาง

ค่าเฉลีย่

ค่า S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

15

30

5

0

0

50

4.2

0.60

มาก

19

14

17

0

0

50

4.04

0.85

มาก

17

24

9

0

0

50

4.16

0.70

มาก

12

25

13

0

0

50

3.98

0.71

มาก

14

21

14

1

0

50

3.96

0.80

มาก

20
97

13
127

17
75

0
1

0
0

50
300

4.06
4.07

0.86
0.75

มาก
มาก
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณ ภาพ เป็ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และสังเกตตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้กาหนดและปรับปรุงรูปแบบให้เนื้อหามีความเข้าใจ
ได้ง่ายและสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการที่จะวัดผล
ประชากร ได้แก่ ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไปในตาบลบางม่วง อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน ที่เป็นผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
ในตาบลบางม่วง จากประชากรชายทั้งหมด 3,660 คน หญิงทั้งหมด 3,919 คน รวมทั้งหมดเป็น 7,579 คน
ของจ านวนครั ว เรื อ น 3,059 ครั ว เรื อ น และ 12 หมู่ บ้ า น โดยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และใช้เกณฑ์ ตัวอย่างที่มีคุณ ลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous Sample) เข้ามาร่วมดาเนินการ
สนทนากลุ่ม เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในประเด็นที่ต้องการศึกษา ทีม่ ีแนวคาถามในการสนทนา
ที่ผ่านการคิด กลั่นกรอง และตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มาแล้ว
(1) กาหนดเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่าง (Miles and Huberman) ดังนี้
-เป็นผู้ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
-เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่จะศึกษาได้
-เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจนได้
-เป็นผู้ทมี่ ีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ
-ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการศึกษา
(2) รูปแบบการเลือกกลุ่มเปาหมายหรือผูใหขอมูล ดังนี้
-การเลือกตัวอย่างที่มีประสบการณ์มาก (Intensity Sampling)
-การเลือกตัวอย่างกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling)
-การเลือกตัวอย่างแบบสัญลักษณ์ (Typical Case Sampling)
-การเลื อ กตั ว อย่ า งที่ มี ค วามส าคั ญ ทางการเมื อ ง (Sampling Politically Important
Cases)
(3) เป้าหมายผู้สนทนา มีดังนี้
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง จานวน 1 คน
-ผู้ใหญ่บ้านหรือกานันในตาบลบางม่วง จานวน 1 คน
-ประชาชนทั่วไปในตาบลบางม่วง (ตัวแทนด้านเกษตรกร/ผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/
ผู้สูงอายุ ฯลฯ) จานวน 3 คน
-หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนในตาบลบางม่วง จานวน 1 คน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วง เป็นผู้ดาเนินการจัดการสนทนากลุ่มโดยประสานและติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
-การสังเกตการณ observation)
-การสัมภาษณ์ (Interview Guidelines)
(1) เป็นคาถามปลายเปิด
(2) เป็นคาถามที่มีความยืดหยุ่น
-การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion – FGD)
-การรวบรวมศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
๕๐

เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ใช้แบบใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่ม สารวจความพึงพอใจ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
กาหนด ดังนี้
(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
(2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการดาเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงโดยมีประเด็น ดังนี้
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
-มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
-มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
-การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
-ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
-การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
-ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
(3) ส่ว นที่ 3 ความพึ งพอใจที่ มีต่อ แผนการด าเนิน งาน (เป็นการประเมินความพึ งพอใจที่มีต่อ
การวางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทาโครงการพัฒนา โดยมีประเด็น ดังนี้
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดทาโครงการพัฒนา เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดทาโครงการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็น ดังนี้
-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
-การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล มี ค วาม
ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
-การจัดทาโครงการพัฒนาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ
-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความตระหนักใน
หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือ รือร้นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการ และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการดาเนินงาน
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-การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่
มีจากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด
-การจัดทาโครงการพัฒนาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริต
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะทางานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินและนาข้อมูลที่ได้มาจัด วางให้เป็น ระเบียบ แล้ว จึงนามา
ทาการวิเคราะห์ สรุป และตีความข้อมูล ดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูล
-พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล
-โลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูล
-อารมณ์/ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล
-ความคิด/ความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
-ความเชื่อของผู้ให้ข้อมูล
-เจตคติของผู้ให้ข้อมูล
-การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล
-วิถีชีวิตของผู้ให้ข้อมูล
-การมีคุณค่า/ตาแหน่งทางสังคมของผู้ให้ข้อมูล
(2) การวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ แ บบไม่ อิ ง ทฤษฎี เป็ น การจ าแนกข้ อ มู ล แล้ ว มาวิ เคราะห์ ต าม
ความเหมาะสม ซึ่ ง จะใช้ ส ามั ญ ส านึ ก หรื อ ประสบการณ์ ข องผู้ ท าการศึ ก ษาเป็ น ผู้ จ าแนกข้ อ มู ล เป็ น ชนิ ด ง่า ย ๆ
ตามประเภทที่ผู้ศึกษาสังเกต สัมภาษณ์ และได้จากการสนทนา
(2) การเขียนสรุปเนื้อหาข้อมูลจาการวิเคราะห์
-การพรรณนา
-การเขียนบรรยาย
-การเขียนอธิบาย
(4.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
(1) เพศ ประกอบไปด้วย เพศชาย จานวน 4 คน เพศหญิง จานวน 2 คน
(2) อายุ ประกอบไปด้วย อายุ 50 ปี จานวน 1 คน อายุ 53 ปี จานวน 2 คน อายุ 56 ปี จานวน
2 คน และอายุ 59 ปี จานวน 1 คน
(3) การศึกษา ประกอบไปด้ว ย ระดั บมั ธ ยมศึ กษาปีที่ 6 จานวน 4 คน และระดับ ปริญ ญาโท
จานวน 2 คน
(4) อาชีพ ประกอบไปด้วย รับราชการ จานวน 2 คน เกษตรกร จานวน 3 คน และธุรกิจส่วนตัว
จานวน 1 คน
(4.2) ความพึ งพอใจต่ อ การด าเนิ น งานในภาพรวม เป็ น การวัด ผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะด้ านว่า ได้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เป็นการวัดผลการดาเนินงานว่ามี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ในทุกๆ โครงการ/กิจกรรม จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้มีประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น หนังสือราชการ หอกระจาย
ข่าว เสี ย งตามสาย และสื่ อ โซเชีย ล ตั้ งแต่ ก ารเป็ น ผู้ ร่ว มงาน คณะท างาน จนไปถึ งระดับ กรรมการผู้ ต รวจสอบ
การทางาน และควรจะคงรูปแบบการดาเนินงานให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป
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(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เป็นการวัดผลการดาเนินงานว่า
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทาโครงการอื่นๆ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบพอสมควร แต่ ในการจั ด ท าโครงการพั ฒ นาของงานก่ อ สร้ างโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ก าร
ประชาสัมพันธ์การทางานน้อยมาก ตั้งแต่ก่อนเข้าดาเนินงาน และระหว่างการดาเนินงาน เมื่อเข้าดาเนินงานในพื้นที่
ก็ไม่มีการแจ้ งหรือติดต่อให้ ผู้น าในพื้นที่ได้ทราบ จึงส่งผลให้ ในหลายๆ โครงการทาให้ เกิดความผิ ดพลาดในขณะ
การท างานซึ่ งควรจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งอย่ า งเร่ งด่ ว นเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดทาโครงการพัฒนาในขั้นตอนเมื่อเสร็จ หรือการรายงานผลในรอบปีมีการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกปีตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
(3) มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความคิ ดเห็ น ในโครงการ/กิ จกรรม เป็ น การวัด ผลการ
ดาเนินงานว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเวทีการประชาคมหมู่บ้านและตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างดีมาก
ตั้งแต่การเสนอปัญ หา ความต้องการ ตัดสิน ใจ และเสนอแนวทางการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และหากเป็นปัญ หา
ความต้องการเป็นการเฉพาะในด้านอื่น จะใช้เวทีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการ
ตัดสินในการดาเนินงานด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
(4) มี ร ายงานผลการดาเนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรมให้ ป ระชาชนทราบ เป็ น การวัด ผลการ
ดาเนิ น งานว่า มี ร ายงานผลการด าเนิ น งานของโครงการ/กิ จกรรมให้ ป ระชาชนทราบ โดยมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบในรอบปีตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ในทุกๆปี และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น หนังสือราชการ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อโซเชียล
(5) การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม เป็ น การวั ด ผล
การดาเนินงานว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการแต่งตั้งประชาชนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานและผู้ตรวจการจ้างอยู่แล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่เข้าไปตรวจสอบการทางาน
อย่างจริงจัง มักเกิดปัญหาในภายหลังแล้วค่ อยมีการรวมตัวและตรวจสอบการทางานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
โดยส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ให้ความสาคัญ ขาดความสนใจ หรือไม่มีความรู้ในขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเพื่อให้รู้สึกถึง ความรัก ความเป็นเจ้าของ
และความสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่น โดยตระหนักถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปจาการดาเนินงาน
ที่ไม่คุ้มค่า และเกิดความผิดพลาด
(6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด เป็นการวัดผลการดาเนินงานว่ามีการดาเนินงาน
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่กาหนด มี การดาเนิ นงานในโครงการพั ฒ นาที่ เป็น ไปตามระยะเวลาที่กาหนดน้อยมากๆ
นอกนั้น ไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานฯ เลย ถึงแม้จะดาเนินการแล้วเสร็จก็ตาม ซึ่ง
ส่วนมากมักจะมาจัดทาโครงการในช่วงท้ายๆ ของปีงบประมาณ ระหว่าง กรกฎาคม – กันยายน ทาให้ โครงการ
เกิดความไม่เรียบร้อย ผิดพลาด และเสียหาย ซึ่งควรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
(7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการวัดผล
การดาเนินงานว่าผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
สามารถแก้ไขปั ญ หาของประชาชนในท้องถิ่น ได้ในภาพรวม แต่มีข้อจากัดคืองบประมาณที่ ไม่เพียงพอ และต้อง
บริ ห ารงานภายใต้ งบประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล และมี ก ารขอสนั บ สนุ น
งบประมาณ หรือวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดาเนินงานในพื้นที่
(8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการวัดผลการดาเนินงานว่า
สามารถแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยการดาเนินงานในทุกโครงการพัฒนาเป็น
โครงการที่มาจากการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน และนามาสู่การแปลงเป็นโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไข
๕๓

ปั ญ หาและความต้ อ งการดั งกล่ าว แต่มี ข้อ จ ากั ดคื อ งบประมาณที่ ไม่เพี ย งพอเนื่ อ งจากในบางโครงการที่ ต้ องใช้
งบประมาณจานวนมาก ก็ไม่สามารถจัดสรรให้ได้เนื่องจากต้องแบ่งสรรให้หมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
(9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นการวัดผลการดาเนินงานว่า
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ ซึ่งในบางโครงการเมื่อจัดทาไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดขึ้น กับคน
ส่วนรวมในวงกว้างเท่าที่ควรจะเป็น หรือในบางโครงการประชาชนยังมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะแค่โครงสร้างพื้นฐาน ไม่
สนใจและให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และที่สาคัญเรื่องการ
รักษาความสะอาดกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ในปัญหาและประโยชน์ของการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงของคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาที่รอบด้านต่อไป
(4.3) ความพึงพอใจต่อแผนการดาเนินงาน เป็นการวัดโครงการพัฒ นาในแผนการดาเนินงานของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและจะสามารถนาไปดาเนินงานได้จริงมากน้อยเพียงใด
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนการดาเนินงานประกอบไปด้วยโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นที่ค่อนข้างครบถ้วน ทั้ง ถนน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และระบบสาธารณูปโภค แต่ในส่วนของ
การประมาณราคาเพื่อการก่อสร้างมีความคาดเคลื่ อนค่อนข้างมาก ไม่ส อดคล้ องกับ พื้นที่และข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินงานจริง ต้องมีการมาปรับแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทางานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการดาเนินงาน
อยู่เสมอ ที่สาคัญมีโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการทาให้หมู่บ้านและชุมชนเสียประโยชน์ในการจัดทาโครงการพัฒนาทั้งที่
มีความต้องการอย่างมาก โดยปัญหามาจากหลายสาเหตุ เช่น ความพร้อมของพื้นที่จัดทาโครงการ ไม่มีผู้รับเหมา
ที่ต้องการจัดทาโครงการ และงบประมาณที่เหมาะสม ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้า หมู่ที่ 4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูน้า หมู่ที่ 9 จานวน 3 จุด โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมระบบกรองน้าผิวดิน หมู่ที่ 12 (ระบบ
ประปาวัดเทพสามัคคีธรรม) และโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
หลังเก่า พร้อมก่อสร้างหลังคาห้องเก็บพัสดุ เป็นต้น ซึ่งควรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในแผนการดาเนินงานมีการบรรจุโครงการ
พัฒ นาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไว้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างดีแล้ว ทั้ง เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยเอดส์และผู้สูงอายุแล้ว แต่ในส่วนของการพัฒนาด้านการศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจจะมาจาก
สาเหตุของการเสนอโครงการพัฒนาด้านนี้ค่อนข้างน้อยประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดยังไม่มีสถานที่
ก่อสร้างให้มีความเป็นสัดส่วน ยังต้องอาศัยอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ของสังกัด สพฐ. ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาจึงยังไม่สามารถนางบประมาณไปดาเนินงานในด้านการจัดสถานที่ให้มีความพร้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามที่ต้องการได้
(3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ในแผนการดาเนิ น งานมีก ารบรรจุ โครงการไว้แล้ ว แต่ ค่อนข้างน้ อย และแต่มีบ้ างโครงการที่บ รรจุ ไว้ในแผนการ
ดาเนินงานแต่ไม่ได้นามาจัดทาโครงการจริง เช่น โครงการจัดการแข่ งขันกีฬาต้านยาเสพติด และฝึกอบรมจัดตั้ง/
ทบทวน อปพร. เนื่องจากความไม่พร้อมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ
อย่ายั่งยืน ในแผนการดาเนิน งานมี การบรรจุโครงการไว้น้อยมาก มี แค่โครงการที่เกี่ยวกับ การปลู กต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์เท่านั้น ขาดความหลากหลายในการดาเนินงาน อาจจะมาจากสาเหตุที่สภาพของพื้นที่ มีความเป็น
เมือง พื้นที่สีเขียวมีน้อยและบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นสถานประกอบการและที่อยู่อาศัยหลายแห่ง
(5) ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 การอนุ รักษ์และสื บสานศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ในแผนการดาเนินงานมีการบรรจุโครงการไว้แล้วแต่น้อยมาก ซึ่งโครงการที่อยู่ในแผนการดาเนินงานเป็น
โครงการที่ดาเนินการประจาทุกปีอยู่แล้ว เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ และแห่เทียนจานาพรรษา
๕๔

ควรมีการค้นหาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีเฉพาะพื้นที่ตาบลบางม่วงจริงๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมให้เกิดความแพร่หลายต่อไป
(6) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การสร้ า งธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี ในแผนการ
ดาเนินงานมีการบรรจุโครงการไว้แล้วค่อนข้างครบถ้วน โดยส่วนมากจะเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชน แต่ถ้าจะให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จะต้องคานึงถึงหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ คุ้มค่า และถูกต้อง
(4.4) ความพึ ง พอใจต่ อ จั ด ท าโครงการพั ฒ นา เป็ น การวั ด ผลการจั ด ท าโครงการพั ฒ นาในภาพรวม
ว่าเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลมากน้อยเพียงใด
(1) การจัดทาโครงการพัฒ นาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมและไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ ค่ อ นข้ างดี ส ามารถด าเนิ น โครงการให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ภ ายใต้ สั ง คมที่ ยึ ด หลั ก
ของประชาธิปไตย ซึ่งมีทั้งเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนน้อย เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
(2) การจัดทาโครงการพัฒ นาเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล มีความตรงไปตรงมา
มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยค่อนข้างดีแต่ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลจะต้องมีการปรับปรุงให้
ประชาชนได้เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลให้มากกว่านี้
(3) การจัดท าโครงการพั ฒ นาได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มรับ รู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจ ค่อนข้างดีมากได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ได้อย่าง
ครอบคลุม ทั้ง เริ่มเสนอปัญหา คิดและตัดสินใจจัดทาโครงการพัฒนา ไปจนถึงการตรวจสอบการทางาน
(4) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความตระหนักในหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการ และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการดาเนินงาน ค่อนข้างน้อยแต่ในดาเนินงานก็ยังตระหนักปัญหา
ของชุมชนมาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่นาโครงการพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
(5) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มี
จากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด ค่อนข้างน้อยถึงแม้จะจัดทาโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนแต่มีบางโครงการกลับสวนทางกันกับหลักความคุ้ มค่า ยังไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับงบประมาณที่สูญเสียไป
หรือบางโครงการยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากการดาเนินงานของโครงการยังขาดประสิทธิภาพ สภาพของเนื้อ
งานเมื่อแล้วเสร็จไม่สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภ าพ อาจจะต้องมีการทบทวนให้เกิดความเข้มงวดและชัดเจน
ตามหลักวิชาการต่างๆ ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้ง ขั้นตอนการเสนอ การออกแบบ และการประมาณราคา ไป
จนถึงการจัดทาโครงการจริง
(6) การจั ดทาโครงการพัฒ นาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุ จริต มีการ
ดาเนินงานตามความถูกต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ให้ไว้ เพื่อให้ ประชาชน
ส่วนรวมได้ประโยชน์มากที่สุด อาจจะมีบางขั้นตอนในการทางานที่ สุ่มเสี่ยงต่อความไม่ถูกต้องก็มี การควบคุมให้
เป็ น ไปตามหลั กระเบี ย บและกฎหมายอย่ างเคร่งครัด แต่ในทางกลั บ กัน การดาเนิ นงานก็ติ ดขัดกั บระเบี ยบและ
กฎหมายบางฉบับทีข่ าดการปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบันเหมาะแก่การบริหารราชการของท้องถิ่น
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
(5.1) เชิงปริมาณ
เป็ น การวัด ผลการดาเนิ น งานจากการประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนทั่ ว ไปที่ มีต่อการดาเนิน งาน
ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่วง โดยใช้แบบสอบถามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้กาหนดและปรับปรุงรูปแบบให้เนื้อหามีความเข้าใจง่ายและสามารถเก็บข้อมูลได้
ตรงตามความต้องการที่จะวัดผล ซึ่งได้กาหนดค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนกับเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
-การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวม ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชน จานวน 50 คน
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในภาพรวม ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ 4.13 และค่า S.D. คือ 0.72 โดย
แยกเป็นแต่ละประเด็นในกาศึกษา ดังนี้
(1) มีการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่ วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจคือ มาก
มีค่าเฉลี่ยคือ 4.04 และค่า S.D. คือ 0.49
(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจคือ มาก
มีค่าเฉลี่ยคือ 4.1 และค่า S.D. คือ 0.94
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจคือ
มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.18 และค่า S.D. คือ 0.68
(4) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับความพึงพอใจคือ
มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.12 และค่า S.D. คือ 0.84
(5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจคือ
มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.16 และค่า S.D. คือ 0.73
(6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4
และค่า S.D. คือ 0.63
(7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ระดับความพึง
พอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.12 และค่า S.D. คือ 0.68
(8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจคือ มาก
มีค่าเฉลี่ยคือ 4.24 และค่า S.D. คือ 0.76
(9) ประโยชน์ ที่ป ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจคือ มาก
มีค่าเฉลี่ยคือ 4.18 และค่า S.D. คือ 0.74
จะเห็ น ว่า ประเด็ น การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ การแก้ ไขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด คือ 4.24 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานใน
ภาพรวมของการแก้ไขปัญ หาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาก และหั วข้อมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ต่าที่สุด คือ 4.04 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานในภาพรวม ของมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม น้อยที่สุด
และควรต้องให้ความสาคัญของการปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนนี้เป็นลาดับแรกต่อไป
-การประเมิน ความพึงพอใจต่อแผนการดาเนินงาน ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชน จานวน 50 คน
มีความพึงพอใจต่อแผนการดาเนินงานในภาพรวม ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ 4.06 และค่า S.D. คือ 0.74
โดยแยกเป็นแต่ละประเด็นในกาศึกษา ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.14
และค่า S.D. คือ 0.66
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ
3.76 และค่า S.D. คือ 0.76
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับ
ความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.16 และค่า S.D. คือ 0.78
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.14 และค่า S.D. คือ 0.75
(5) ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 การอนุ รักษ์และสื บสานศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.06 และค่า S.D. คือ 0.70
(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระดับความพึงพอใจ
คือ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคือ 4.1 และค่า S.D. คือ 0.75
จะเห็ น ว่า ประเด็ น การศึกษาในหั ว ข้อ ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การรัก ษาความสงบเรียบร้อย และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด คือ 4.16 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ในแผนการดาเนินงานของยุทธศาสตร์นี้มากและหัวข้อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ต่าที่สุด คือ 3.76 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจในแผนการดาเนินงานของยุทธศาสตร์นี้น้อย
ที่สุด และควรต้องให้ความสาคัญของการปรับปรุงแผนการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้เป็นลาดับแรกต่อไป
-การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการพัฒนา ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชน จานวน 50 คน
มีความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการพัฒนาในภาพรวม ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ 4.07 และค่า S.D. คือ
0.75 โดยแยกเป็นแต่ละประเด็นในกาศึกษา ดังนี้
(1) การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาเป็ น ไปด้ ว ยความเป็ น ธรรมเป็ น ที่ ยอมรับ ของสั งคมส่ ว นรวมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.2 และค่า S.D. คือ 0.60
(2) การจัดทาโครงการพัฒ นาเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล มีความตรงไปตรงมา
มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ระดับความพึ งพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.04 และค่า S.D. คือ
0.85
(3) การจั ดทาโครงการพัฒ นาได้เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่วมรับรู้ และร่ว มคิด ร่ว มเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.16 และค่า S.D. คือ 0.70
(4) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความตระหนักในหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการ และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการดาเนินงาน ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.98
และค่า S.D. คือ 0.71
(5) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มี
จากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด ระดับความพึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.96 และค่า S.D. คือ 0.80
(6) การจัดทาโครงการพัฒนาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริต ระดับความ
พึงพอใจคือ มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.06 และค่า S.D. คือ 0.86
จะเห็นว่า ประเด็นการศึกษาในหัวข้อ การจัดทาโครงการพัฒ นาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมส่วนรวมและไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด คือ 4.2 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจในการจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ ยอมรับของสังคมส่วนรวมและไม่เลือกปฏิบัติ
มาก และหัวข้อการจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ต่าที่สุด คือ 3.96 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความคุ้มค่า การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่าอย่าสูงสุดน้อยที่สุด และควรต้องให้ความสาคัญของการปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนนี้เป็นลาดับแรกต่อไป
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(5.2) เชิงคุณภาพ
เป็ น การวัด ผลการดาเนิ น งานจากการประเมิ นความพึ งพอใจของประชาชนทั่ ว ไปที่ มีต่อการดาเนิน งาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สนทนากลุ่ม และสังเกตตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้กาหนดและปรับปรุงรูปแบบให้เนื้อหามีความเข้าใจ
ได้ง่ายและสามารถเก็บ ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการที่จะวัดผล ใช้หลัก การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบไม่อิงทฤษฎี
เป็นการจาแนกข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ตามความเหมาะสม ซึ่งจะใช้สามัญสานึกหรือประสบการณ์ของผู้ทาการศึกษา
เป็นผู้จาแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามประเภทที่ผู้ศึกษาสังเกต สัมภาษณ์ และได้จากการสนทนา แล้วเขียนสรุป
เนื้อหาในรูปแบบการพรรณนา บรรยาย และอธิบาย
-ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานในภาพรวม โดยสรุปจากการวิเคราะห์ ข้อมูลในทุกหั วข้อ ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของการดาเนินงานอยู่ในระดับ เป็นที่น่าพอใจ
(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของการดาเนินงานอยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ
(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจของการดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(4) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ความพึงพอใจของการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(5) การเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ความพึงพอใจของการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างพอใจ
(7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ความพึงพอใจ
ของการดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(8) การแก้ ไขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ความพึ งพอใจของการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจของการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(4.3) ความพึงพอใจต่อแผนการดาเนินงาน โดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อ ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ เป็นที่น่าพอใจ
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างพอใจ
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่
ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ
อย่ายั่งยืน ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(5) ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 การอนุ รักษ์และสื บสานศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น ความพึงพอใจของแผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างน้อยมาก
๕๘

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของ
แผนการดาเนินงานอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(4.4) ความพึงพอใจต่อจัดทาโครงการพัฒนา โดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อ ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของการจัดทาโครงการพัฒนาอยู่ในระดับ เป็นที่น่าพอใจ
(1) การจัดทาโครงการพัฒ นาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมและไม่
เลือกปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(2) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล มีความตรงไปตรงมา มี
ที่มาที่ไปที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(3) การจัดท าโครงการพั ฒ นาได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มรับ รู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
(4) การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความตระหนักในหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการ และความกล้ าที่ จ ะยอมรับ ผลจากการดาเนิ นงาน ผลการศึก ษาพบว่า ความพึ งพอใจอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างพอใจ
(5) การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาเป็ นไปด้ วยความคุ้ มค่ า การบริห ารจัด การและการใช้ ท รัพ ยากร
ที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่าสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยมาก
(6) การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาโดยยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง ดี ง าม และมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
(1.1) ความสาเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อ งกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน
การติ ด ตามและประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา จึงเป็ น การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ของยุ ท ธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาที่ได้กาหนดเป็นวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือผล
ของการดาเนิ นงานให้ เป็น ไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒ นาใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึ ง ฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ทั้ งหมด และ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึ ง ฉบั บ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ทั้ งหมด
มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรดี คนมีคุณธรรม
จริยธรรม น้อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”
ผลการติดตามและประเมิน ผลจากคณะกรรมการฯ พบว่า องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางม่ว งได้กาหนด
วิสัยทัศน์อยากที่จะเป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรดี คนมีคุณธรรม
จริย ธรรม น้ อมน าตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี ชื่อเสี ยงทางวัฒ นธรรมประเพณี ท้ องถิ่น โดยอาศั ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางการดาเนินงานที่จะนาไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว แต่มีการเน้นมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และจัดทาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งโครงการพัฒนาหลักๆ จะมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
มีโครงการพัฒ นาจานวนมากปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและยังมีการนามาจัดทาเป็นงบประมาณมากที่สุด และที่ให้
ความสาคัญรองลงมาคืออยากจะส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ปรากฏ
โครงการพัฒนาที่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาและการนามาจัดทาเป็นงบประมาณมีน้อยมาก โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดถึงแม้ว่า
องค์การบริห ารส่วนตาบลบางม่วงจะกาหนดสิ่งที่มุ่งหวังอยากจะเป็นหรือทาให้ เกิดขึ้นในอนาคตไว้ดีเพียงใด แต่
ไม่สามารถทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของคนในท้องถิ่นเพื่อ ขับเคลื่อนการทางานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาได้ก็ย่อมไม่สามารถบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังได้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางม่วงได้กาหนดไว้เป็นแนวทางการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่ม
๖๐

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาศักยภาพผลิตสินค้า
เกษตรเพื่ อ อุ ต สาหกรรมและการแปรรู ป ของจั งหวั ด นครสวรรค์ โดยมุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ และพัฒ นาการเกษตร เพื่ อให้ สามารถตอบสนองต่อวิสั ยทัศน์ในเรื่องการ
ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
(2) ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาและส่ งเสริม คุณ ภาพชีวิต จะมี ความเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร์พั ฒ นา
การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคน สังคม และ
ชุมชน เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในเรื่องการให้ บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการมีโครงสร้าง
พื้นฐาน และพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) ยุ ทธศาสตร์ การรั กษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด จะมี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเตรียมความ
พร้อมในการระงับหรือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อที่ผู้ประสบสาธารณภัยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั นท่วงที และลด
ความเสียหายจากสาธารณภัยให้มีความรุนแรงน้อยที่สุด ตลอดจนทาให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่เกิดความสงบสุข
ปลอดจากปัญหายาเสพติด
(4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒ นาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่ งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ธรรมชาติ และนั น ทนาการของจั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยมุ่ ง เน้ น ในการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
(5) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์
พัฒ นาศักยภาพทุน มนุ ษย์ และเสริมสร้างสั งคมเข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรม ธรรมชาติ และ
นันทนาการของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
(6) ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์พัฒ นาการสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งของจั งหวัดนครสวรรค์ โดย
มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ประชาชนสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
๖๑

(1.2) การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการศึกษาโดยใช้แบบสารวจ
ความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์ที่สนทนากลุ่ม และสังเกต จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
(1) เชิงปริ มาณ ในการจั ดทาโครงการพั ฒ นาโดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในส่ วนของข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณและการจ่ายขาดเงินสะสม พบว่า ได้ดาเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่ง
มีทั้งหมด 86 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จไปจานวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.1 อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทางานของผู้รับจ้าง หรือการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการมีจานวน 12 โครงการ ซึ่งมีจานวนหลาย
โครงการมากและคิดเป็นร้อยละ 12.8 และมีบางโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วแต่ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น และประชาชนมีความ
พึงพอใจจากผลการดาเนินโครงการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น ในระดับ ปานกลาง
(2) เชิงคุณภาพ ในการจัดทาโครงการพัฒนาโดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของข้อบัญญัติ งบประมาณ
และการจ่ายขาดเงินสะสม พบว่า มี การดาเนินโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่บางโครงการนั้นไม่
สามารถดาเนินการได้เนื่องจากติดปัญหา ดังนี้
(2.1) การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลาง ซึ่งสาเหตุสาคัญเกิด จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(2.2) การส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา ซึ่งมาจากความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการทางานที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ การสารวจโครงการ และการจัดทางบประมาณ เป็นต้น
สาหรับโครงการพัฒนาที่ดาเนิน การไปแล้วโครงการเป็นไปด้ วยความเรียบร้อยมีความคุ้มค่าและส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบไปด้วยหลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประปา หมู่ที่ 10 และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหมู่ที่ 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จุดเริ่มต้นบริษัทนิสสัน –
ทางแยกสานักงานขนส่ง เป็นต้น
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(1.3) ความสาเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
(1) การนาโครงการพัฒนาจากพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณ เป็นการติดตามและประเมินผลการบรรจุโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้จัดทาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมและโครงการ
พัฒนาในลักษณะของแผนก้าวหน้า โดยนาไปสู่การอนุมัติและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-พัฒนาการคมนาคม
-พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
-สร้างความเข้มแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ และผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

โครงการใน
แผนพัฒนาฯ
เฉพาะปี พ.ศ.
2563

โครงการใน
ข้อบัญญัตฯิ

โครงการทีจ่ า่ ย
ขาดเงินสะสม

รวมโครงการ
ทั้งหมดทีไ่ ด้จดั ทา
งบประมาณ

โครงการทีไ่ ม่ได้
จัดทา
งบประมาณ

4
14
13

2
8
4

1
9

3
8
13

1
6
-

2
1
13
8
6
6

1
1
9
8
6
1

-

1
1
9
8
6
1

1
4
5

4
3
2

2
2
-

-

2
2
-

2
1
2

4
-

3
-

-

3
-

1
-
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

5.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชาวบ้าน
6.การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการและการให้บริการประชาชน
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รวม

โครงการใน
แผนพัฒนาฯ
เฉพาะปี พ.ศ.
2562

โครงการใน
ข้อบัญญัตฯิ

โครงการทีจ่ า่ ย
ขาดเงินสะสม

รวมโครงการ
ทั้งหมดทีไ่ ด้จดั ทา
งบประมาณ

โครงการทีไ่ ม่ได้
จัดทา
งบประมาณ

3
-

1
-

-

1
-

2
-

2
11
5
101

1
9
2
60

10

1
9
2
70

1
2
3
31

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่ามีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เฉพาะปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ แต่นามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ได้เพียง 60 โครงการ
ไม่ได้นามาจัดทางบประมาณ จานวน 31 โครงการ ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ มีครับทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสาคัญในส่วน
ของยุทธศาสตร์การพัฒ นาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลและการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลาดับสุดท้าย โดยมีโครงการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพียง 3 โครงการเท่านั้น
การนาโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีครับทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการ
พัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นลาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นลาดับสุดท้าย

๖๔

(2) การจัดทาและเบิกจ่ายประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการติดตามและประเมินผลการบรรจุงบประมาณใน
ข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงิ นสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้จัดทาและประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจ่ายขาดเงิ นสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมและโครงการพัฒนาในลักษณะของแผนก้าวหน้า โดยนาไปสู่การอนุมัติและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-พัฒนาการคมนาคม
-พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
-สร้างความเข้มแข็งชองชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
-ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณปกติทตี่ งั้ ไว้จาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณทีใ่ ช้จา่ ยจริงจาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมทีอ่ นุมัติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ใช้จริง
จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน
ใช้จา่ ยจริง
ทั้งสิน้

589,000
1,394,840
1,007,000

2.6
6.1
4.4

88,800
733,800
985,700

15
52.6
97.9

314,000
2,897,000

9.8
90.2

156,000

5.4

88,800
733,800
1,141,700

15,000

0.01

12,350

82.3

-

-

-

-

12,350

35,232

0.2

4,465

12.7

-

-

-

-

4,465

12,700,400

55.5

11,607,475

91.4

-

-

--

-

11,607,475

2,789,990
836,600
429,000

12.2
3.6
1.9

2,486,182
502,583
426,000

89.1
60
99.3

-

-

-

-

2,486,182
502,583
426,000

80,000

0.3

29,323.40

36.7

-

-

-

-

29,323.40

240,000
-

-

15,481.70
-

6.5
-

-

-

-

-

15,481.70
-

๖๕

ยุทธศาสตร์

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5.การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถี
ชาวบ้าน
6.การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน
-ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รวม

งบประมาณปกติทตี่ งั้ ไว้จาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณทีใ่ ช้จา่ ยจริงจาก
ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมทีอ่ นุมัติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณจากการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ใช้จริง
จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน
ใช้จา่ ยจริง
ทั้งสิน้

510,632

1

464,464

2

-

-

-

-

464,464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,957

0.1

-

-

-

-

-

-

-

1,843,000

8

1,265,933.67

68.7

-

-

-

-

1,265,933.67

378,232

1.7

32,732

8.7

-

-

-

-

32,732

100 18,655,289.77

81.5

3,211,000

100

156,000

22,970,883

18,811,289.77

การติดตามและประเมิน ผลจากคณะกรรมการฯ พบว่าตามข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้บรรจุโครงการพั ฒ นา
ที่ประกอบไปด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 22,970,883 บาท โดยจัดสรรงบประมาณครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากเป็นลาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นลาดับที่ 2 และยุทธศาสตร์การสร้างธรร มภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มากเป็นลาดับที่ 3 ส่วนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเป็นลาดับสุดท้าย
หมายเหตุ:ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง (e-LAAS) ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

๖๖

(3) การดาเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร เป็นการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้จัดทาและประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อใช้
เป็น แผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่จ ะดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ประกอบไปด้วยงบประมาณ ระยะเวลา และสถานที่ที่จะ
ดาเนินการ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในโครงการ นั้นๆ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการพั ฒ นาตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 จึงเป็นการประเมิน
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในการใช้ปั จจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
(2.๑) โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการก่อสร้างรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) หมู่ที่ 6 บ้านนางพวง ถึงนายอมร นิว้ เนย
โครงการวางท่อระบายน้าปลายนาที่นางน้าเชื่อมลงบึงพระ หมู่ที่ 4
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
500,000
89,000
589,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

88,800
88,800

๖๗

-กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบึงพระ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 7 ซอยนางป้วน สายโพธิ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยนางนิภา ประเสริฐนู
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยนางแจ๋ว เจนติยานุรักษ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยนายสายัณห์ กันทรัพย์
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหลัก หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บ้านนายเชาว์ – บ้านนางน้าเชือ่ ม
จุดที่ 2 บ้านนายสมาน
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะภายในตาบลบางม่วง หมู่ที่ 1-12
โครงการตีเส้นจราจรแจ้งเตือนบริเวณหน้าโรงเรียนทุกโรงเรียนในตาบลบางม่วง พร้อมป้ายจราจร
จานวน 8 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√
6

2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
275,000
134,640
60,800
194,000
168,000
62,400
200,000
300,000
1,394,840

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

253,000 ผูกพัน 253,000
58,000
161,600
62,200
199,000
733,800

-กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับที่

1
2
3
4
รวม

โครงการ

โครงการวางท่อข้ามถนนสายหลัง หมู่ที่ 3
โครงการวางท่อใยหินพร้อมบ่อพัก (ซอย6) หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงหอสูงคอนกรีตเสริมเหล็กประปา หมู่ที่ 10 (ทดแทนตัวเก่า)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 11 ถนนฉลิมพระเกียรติ จุดเริ่มต้นบริษัทนิสสัน – ทางแยกสานักงานขนส่ง
จานวน 4 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
4

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
45,000
6,000
746,000
210,000
1,007,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

44,900
5,800
726,000
209,000 ผูกพัน 209,000
985,700

๖๘

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

15,000
15,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

12,350
12,350

-กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 1 โครงการ

35,232
35,232

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

4,465
4,465

๖๙

-กลยุทธ์ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

โครงการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
จานวน 9 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7
2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√
7
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

15,000
15,000
60,400
9,800,000
2,160,000
90,000
480,000
80,000
12,700,400

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

11,380
9,391,500
1,975,200
84,000
89,872
22,338 โอนเพิ่ม 22,338
33,185
11,607,475

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารเสริม (นม)
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในตาบลบางม่วง
อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนบูรณาการ
อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่ของเยาวชนในตาบลบางม่วง
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคุ้งวารี
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
จานวน 8 โครงการ

645,750
758,000
30,000
20,240
56,000
220,000
780,000
280,000
2,789,990

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

491,620
593,322.12 ผูกพัน 96,706.26
20,240
168,000
962,000 โอนลด 25,000
251,000
2,486,182

๗๐

-กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ลาดับที่

โครงการ

1
2
3

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
โครงการสารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จานวน 6 โครงการ

4
5
6
รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
4

2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
301,600
15,000
50,000

301,600
41,832

60,000
240,000
170,000
836,600

5,385.50
153,765
502,583

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเมทัลชีทคลุมลานออกกาลังกายและลานติดตั้งเครื่องออกกาลังกายริมแม่น้าปิง หมู่ที่ 9
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
429,000
429,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

426,000 ผูกพัน 426,000
426,000

๗๑

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการชุมชนปลอดภัยแก่ประชาชน โรงเรียน หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

30,000
50,000
80,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

15,443.40
13,880
29,323.40

-กลยุทธ์ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภยั ให้กับสถานศึกษาในตาบลบางม่วง
จานวน 2 โครงการ

200,000
40,000
240,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

15,481.70 โอนลด 19,000
15,481.70

๗๒

-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-กลยุทธ์ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลาดับที่

1
2
3
รวม

โครงการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการดาเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสาคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของตาบลให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
จานวน 3 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
460,000
47,700

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

455,500 โอนเพิ่ม 80,000
6,032

√

2,932

2,932

3

510,632

464,464

-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
100,000
100,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

- โอนลด 50,000
-

๗๓

-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจาปี พ.ศ.2563
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
21,957

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

- ดาเนินการแล้ว
ไม่ใช้งบประมาณ
-

21,957

-กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

โครงการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการต่อต้านทุจริต
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษาวิจยั ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงเก่า พร้อมก่อสร้างหลังคาห้องเก็บพัสดุ
และก่อสร้างรั้วบริเวณรอบพื้นที่หนองกระเปา หมู่ที่ 9
อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 9 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
150,000

√
√
√
√

250,000
40,000
50,000
50,000
18,000
150,000
1,110,000

√

1,843,000

√

8

1

1,843,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

120,800 โอนลด 23,000
179,670
1,425
10,432
18,000 ผูกพัน
3,185
907,500
24,921.67 โอนเพิ่ม 25,000
1,265,933.67

๗๔

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบริเวณหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
โครงการปกป้องสถานบันและเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
1
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

343,000
35,232
378,232

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

32,732
32,732

(๒.2) โครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

ต่อเติมโรงสูบน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมด้วยกาแพงกันดิน
จานวน 1 โครงการ

314,000
314,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

-

๗๕

-กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6

รวม

โครงการ

โครงการก่อสร้างถังน้าใส สาหรับระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 จานวน 1 ถัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 3.70 เมตร
โครงกานปรับปรุงท่อน้าดิบ หมู่ที่ 9 (จากแม่น้าปิงถึงบริษัทอีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ หมู่ที่ 12) โดยใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ยาว 670 เมตร จุดเริ่มต้นแม่น้าปิงถึงบริษัทอีซูซุ
โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ซอยนางมะปราง บุญศรี หมู่ที่ 10 โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว้
ยาว 460 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางมะปราง บุญศรี ถึง บ้านนายคล้อย จันทร์ทอง
โครงการก่อสร้างหลังคากันนกคลุมระบบประปา หมู่ที่ 10 (ระบบเก่า) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
โครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กคลุมระบบกรองน้าผิวดิน หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร
โครงการวางท่อระบายน้าทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับระบบประปาผิวดินและเชื่อมต่อซอยนายประสิทธิ์ สิงห์ทอง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 226.0 เมตร พร้อมบ่อพัก จุดเริ่มต้นระบบประปา
หมู่ที่ 12 ถึงแม่นาปิ
้ ง และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 128.0 เมตร พร้อมบ่อพัก
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางสมศรี สิงห์ทอง ถึงเชื่อมต่อท่อเดิมบ้านนายประสิทธิ์ สิงห์ทอง
จานวน 6 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

210,000

-

√

500,000

-

√

128,000

-

√
√
√

100,000
217,000
1,742,000

-

6

2,897,000

-

-ครุภัณฑ์การเกษตร
ลาดับที่

1
รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้า (ซัมเมอร์ส) สาหรับระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 จานวน 4 ชุด
จานวน 1 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
114,000
114,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

114,000
114,000

๗๖

-ครุภัณฑ์ประปา
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

จัดซื้อตู้คอนโทรนมอเตอร์ 15 แรงม้า จานวน 2 ตู้
จัดซื้อตู้คอนโทรนมอเตอร์ 10 แรงม้า จานวน 3 ตู้
จานวน 2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
2

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
24,000
18,000
42,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

24,000
18,000
42,000

(๓) โครงการจากงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
-กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้งวารี องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 1 โครงการ

รวม

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
1

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
26,000

26,000

26,000

26,000

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

(๔) โครงการและงบประมาณอื่นที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ไม่มี

๗๗

(5) ครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน
ลาดับที่

1
2
3
4
รวม

โครงการ

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (งานบริหารงานคลัง)
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (งานบริหารงานคลัง)
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2
4 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
4

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

9,800
11,000
14,700
4,000
39,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

9,700
11,000
14,550
4,000
39,250

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (งานบริหารงานทั่วไป)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ (งานบริหารงานทั่วไป)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18/นาที) (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA (งานเคหะและชุมชน)
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (งานเคหะและชุมชน)
9 โครงการ

4,300
5,000
44,000
30,000
34,000
8,000
10,000
7,500
700
143,500

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

4,300
3,380
44,000
29,890
23,780
6,500
9,990
5,070
700
127,610

๗๘

(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ลาดับที่

1
2
รวม

โครงการ

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเป็นแบบสายสะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (งานป้องกันฯ)
จัดซื้อตู้กับข้าว ขนาด 3 ฟุต จานวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 3,000 บาท เพื่อใช้สาหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวของ
ศพด.โรงเรียนบ้านคุ้งวารี ศพด.โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) และ ศพด.บ้านนิเวศพัฒนา (งานการศึกษา)
2 โครงการ

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การ
ระหว่าง ดาเนิน
เสร็จ
ดาเนิน
การ
แล้ว
การ
√

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณทีต่ งั้
งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ/สาเหตุทยี่ งั หรือ
ไม่ได้ดาเนินการ

19,000

16,800 โอนเพิ่ม 19,000

√

8,700

9,000 โอนเพิ่ม 8,700

2

27,700

25,800

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่าการขับเคลื่อนและดาเนินงานของโครงการพัฒ นาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีทั้งหมด 86
โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จไปจานวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.1 อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการทางานของผู้รับจ้าง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการมีจานวน 12 โครงการ ซึ่งมีจานวนหลายโครงการมากและคิดเป็น
ร้อยละ 12.8 และมีบางโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วแต่ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหตุ:ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง (e-LAAS) ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

๗๙

(1.4) ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา
โดยการวางท่อระบายน้าปลายนาที่นางน้าเชื่อมลงบึงพระ หมู่ที่ 4
กลยุทธ์ พัฒ นาการคมนาคม ได้ดาเนินการพัฒ นาโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
หมู่ที่ 2 สายบึงพระช่วงที่ 2 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยนายสายัณห์ กันทรัพย์ และซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตสายหลัก หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านนายเชาว์ - บ้านนางน้าเชื่อม จุดที่ 2 บ้านนายสมาน และ
ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะพื้นที่สาธารณะภายในตาบลบางม่วง หมู่ที่ 1-12
กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการวางท่อข้าม
ถนนสายหลัง หมู่ที่ 3 และวางท่อใยหินพร้อมบ่อพัก (ซอย 6) หมู่ที่ 4 และการปรับปรุงหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประปา หมู่ที่ 10 (ทดแทนตัวเก่า) และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหมู่ที่ 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จุดเริ่มต้นบริษัท
นิสสัน - ทางแยกสานักงานขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดาเนินการ
พัฒนาโดยการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ สงเคราะห์ และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สู งอายุ และผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และ
เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ การจั ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการและศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรี ยน ค่าเครื่องแบบนั กเรีย น ค่ากิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน และค่าอาหารเสริม (นม) การอุดหนุ นโครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในตาบลบางม่วง อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของเด็กและเยาวชน
ในตาบลบางม่วง อุดหนุ น โครงการทัศนะศึกษาแหล่ งเรียนรู้นอกสถานที่ของเยาวชนในตาบลบางม่วง และอุดหนุ น
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรี ย นบ้ านคุ้ งวารี โรงเรีย นวั ด นิ เวศวุฒ าราม และโรงเรีย นวั ด ยางงาม (ประชาพั ฒ นา)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิเวศพัฒนา และการจัดซื้อครุภัณฑ์
สาหรับประกอบการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการสารวจ
ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี) และการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมลานออกกาลังกายและลานติดตั้งเครื่องออกกาลัง กาย
ริมแม่น้าปิง หมู่ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๘๐

กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
กลยุทธ์ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการการฝึกอบรมให้
ความรู้โครงการชุมชนปลอดภัยแก่ประชาชน โรงเรียน หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ และการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบั ติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ -สงกรานต์ และการฝึ กอบรมให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับ
สถานศึกษาในตาบลบางม่วง
กลยุ ทธ์ ส่ งเสริมการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
กลยุ ท ธ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มได้ รับ การอนุ รัก ษ์ แ ละบริห ารจั ด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการดาเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รณรงค์และปลูกจิตสานึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสาคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของตาบล
ให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก
ประชารัฐ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตาบลและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ได้ดาเนินการพัฒนา
โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่น ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการต่อต้านทุจริต และการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ข
ได้ดาเนินการพัฒนาโดยการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน
(1.5) ผลสาเร็จที่วัดได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการ
พัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนมีน้าสาหรับใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นและสามารถกักเก็บใช้ไว้ใช้ในช่วงที่มีความต้องการ
รวมไปถึงสามารถระบายน้าออกจากคลองเก็บน้าในช่วงของฤดูฝน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 7
กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคม ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนมี
ถนนสาหรับการสัญจร ขนส่งสิ้นค้า และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ทาให้การสัญจร ขนส่งสิ้นค้า และผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงเกิดความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมกรณีพื้นถนน
ชารุด ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12 รวมไปถึงตาบลใกล้เคียง
กลยุทธ์ พัฒ นาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒ นา
ประกอบด้วย ประชาชนในครัวเรือนเข้าถึงการใช้น้าประปามากขึ้นมีน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอส่งผลให้
๘๑

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประกอบด้วย หมู่ที่ 10 ชุมชนมีท่อระบายน้าทิ้งจากครัวเรือนและน้าท่วมขังในฤดูฝน มากขึ้นทาให้
ครัวเรือนมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ประชาชน
ในครัวเรือน ประชาชนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 มีไฟฟ้าส่องสว่างรายทางใช้ เพิ่มขึ้นทาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนมีอาชีพเสริมสามารถนาไปเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทาให้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่ได้จากการ
จัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนในครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้จากการนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ในเรื่องของการปลูกพืชผักผสมผสานเพื่อใช้กินในครัวเรือนของตนเอง
กลยุทธ์ สงเคราะห์ และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สู งอายุ และผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม
ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการดู
ตามระเบียบและกฎหมายกาหนดครบถ้วนตามจานวนของผู้มีสิทธิ์ เด็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริ มสุขภาพอนามัยทาให้
เกิดพัฒนาการเติบโตอย่างเหมาะสมกับวัย
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ท าโครงการพั ฒ นา
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดได้จัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กตามมาตรฐาน ทาให้เด็กได้รับการพัฒนา
และมี พั ฒ นาการเติ บ โตอย่ างเหมาะสมกั บ วัย และมี ค วามพร้อ มในการเข้ าสู่ ระบบการศึก ษาในระดับ ที่ สู งขึ้ น ต่ อ ไป
สถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารเสริม (นม) รวมไปถึงเพื่อดาเนินการ
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ค่ายลูกเสือเนตรนารี การทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเยาวชน รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ มการสาธารณสุ ขให้ ประชาชนมีสุ ขภาวะที่ ดี ผลที่ ได้จากการจัด ทาโครงการพั ฒ นา
ประกอบด้วย ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออกทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่ที่ 5 มีสถานที่สาหรับใช้เพื่อการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ได้รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงเทศกาล
ตระหนักถึงพิษภัยของความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้ง ทางชีวิต และทรัพย์สิน
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ผลที่ ได้ จ ากการจั ด ท าโครงการพั ฒ นา
ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
ตามกาลังและความสามารถที่ทาได้ รวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมในกาลั งเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมื อในการระงับ เหตุ หรือป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ท าให้ การให้ ความช่ว ยเหลื อและระงับเหตุการณ์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว และปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ให้รับความช่วยเหลือ
กลยุ ทธ์ ส่ งเสริมการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
กลยุ ท ธ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มได้ รับ การอนุ รัก ษ์ แ ละบริห ารจั ด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และพัฒนาภูมิทัศน์ของตาบลบางม่วงให้สวยงามขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก
ประชารัฐ ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ
การตั ด สิ น ใจ และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข ท าให้ ได้ โครงการพั ฒ นาที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาให้ เป็ น ไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการและการให้ บ ริ ก ารประชาชน ผลที่ ได้ จ าก
การจั ดท าโครงการพั ฒ นา ประกอบด้ว ย บุ คลากรท้ องถิ่นได้รับ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถเพื่ อนาไปประกอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้บริการประชาชน ทาให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ผลที่ได้จากการจัดทาโครงการพัฒ นา ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ในอนาคต
(2.1) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกาหนดเป็นทิศทางการ พัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดการเกิดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงจะต้อ งมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความรู้
เท่าทัน ความเปลี่ย นแปลงของสั งคมโลกในปั จจุ บัน ทั้งในเรื่องการสาธารณสุ ข การคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา
สภาวะสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การโภชนาการ ฯลฯ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายและพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความทันสมัยภายใต้ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
(2.2) ข้อสังเกต
ด้วยสภาพปั ญ หาของการดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นในปัจจุบัน แม้จะถูกมองว่าเป็น
องค์กรที่มีการทุจริตคอรัป ชั่น มากที่สุด เป็ นเป้ าหมายของหน่วยงานผู้ตรวจสอบเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาหน่วยงาน
ราชการ แต่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางม่ ว งก็ ด าเนิ น งานโดยตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของสาธารณะของ ชุ ม ชนมา
เป็น อันดับแรก ไม่จัดทาโครงการพัฒ นาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริหารราชการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่ง การพัฒนาที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลางถึงดี ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยในปีต่อๆไปจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่มีข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ และไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ภายใ ต้
ความคุ้มค่ามีความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘๓

การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นไป
ตามระเบี ย บ ข้อกฎหมาย และหนั งสื อสั่ งการมากมายหลายฉบั บ ส่ วนหนึ่งส่ งผลดีท าให้ การขับ เคลื่ อนการท างาน
มีระเบียบและกฎหมายรองรับ แต่ก็ส่งผลให้การดาเนินงานและการพัฒนาท้องถิ่นมีความล่าช้าต้องเป็นไปตามขั้นตอน
หลายขั้นตอน ถึงแม้จะมีหลักปฏิบัติในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนมาเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติ
ราชการแล้วก็ตาม แต่ก็มีความเหมาะสมสามารถช่วยได้เป็นการเฉพาะในบางเรื่องและบางขั้นตอน หรือเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องบุคลากร สถานที่ งบประมาณ และเทคโนโลยี เท่านั้น
(2.3) ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์การประเมินการดาเนินงานในภาพรวม มีผลสรุปในหลายด้านที่เป็นที่น่าพอใจซึ่งได้
เสนอให้ มี การดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามรูป แบบและมาตรฐานตามที่ ได้ป ฏิ บั ติ ที่ดี อยู่ แล้ ว แต่ ก็มี อยู่บ างด้ านที่ ต้ องมี
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
(1) การประชาสั มพั น ธ์ให้ ป ระชาชนรับ รู้ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ในการจัด ทาโครงการพั ฒ นาของ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ก่อนเข้าดาเนินงาน และระหว่างการดาเนินงาน เมื่อเข้าดาเนินงานในพื้นที่ควรแจ้ง
หรือติดต่อให้ผู้นาในพื้นที่ได้ทราบเพื่อลดความผิดพลาดของการจัดทาโครงการ
(2) การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความคิดเห็ นในโครงการ/กิจกรรม นอกจากเวทีการประชาคม
หมู่บ้ านและตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นแล้ ว กรณีปัญหาความต้องการเป็นการเฉพาะในด้านอื่นก็ควรใช้เวที
การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินในการดาเนินงานด้วยเช่นกัน
(3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานและผู้ตรวจการจ้างอยู่แล้ว แต่ประชาชนก็ยังไม่เข้าไปตรวจสอบการทางานอย่าง
จริงจั ง มักเกิดปัญ หาในภายหลั งแล้วค่อยมีการรวมตัวและตรวจสอบการทางานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดย
ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนที่ ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ให้ความสาคัญ ขาดความสนใจ หรือไม่มีความรู้ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเพื่อให้รู้สึกถึงความรัก ความเป็นเจ้าของและ
ความสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่น โดยตระหนักถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ต้ องสูญเสียไปจาการดาเนินงานที่ไม่
คุ้มค่า และเกิดความผิดพลาด
(4) การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด การด าเนิ น งานในโครงการพั ฒ นาที่ เป็ น ไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดน้อยมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(5) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ในภาพรวม แต่มีข้อจากัดคืองบประมาณที่ไม่เพียงพอ และต้องบริหารงานภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยู่อย่ างจ ากัดให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผ ล และมีการขอสนับสนุนงบประมาณ หรือวัส ดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดาเนินงานในพื้นที่
(6) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนยังมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะ
แค่โครงสร้างพื้นฐาน ไม่สนใจและให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชี พ
และที่สาคัญเรื่องการรักษาความสะอาดกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ในปัญหาและประโยชน์
ของการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงของคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาที่รอบด้านต่อไป
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อผิดพลาดในส่วนของการจัดทาแผนพั ฒนาฯ การสารวจโครงการ
และการจัดทางบประมาณ เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทาโครงการจริงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการทางานได้ ซึ่งควร
จะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
(8) การพัฒนาด้านการศึกษายังไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มาจากสาเหตุของการเสนอโครงการพัฒนา
ด้านนี้ค่อนข้างน้อยประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดยังไม่มีสถานที่ก่อสร้างให้มีความเป็นสัดส่วน ยังต้องอาศัย
อาคารเรี ย นของสถานศึ กษาในพื้ น ที่ ข องสั งกั ด สพฐ. ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมาจึ งยั งไม่ ส ามารถน างบประมาณไป
ดาเนินงานในด้านการจัดสถานที่ให้มีความพร้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ต้องการได้
๘๔

(2.4) ผลจากการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้พัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายและไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้กาหนด “เป็นองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรดี คนมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น” โดยเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้คนเกิดความอยู่ดีมีสุข ชุมชนมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และสังคมเกิดความสงบประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2.5) ผลสรุปภาพรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในปีผ่านๆ มา แต่ก็จะมีสภาพ
ปัญ หาความเดื อดร้ อนใหม่ๆ เกิ ดขึ้น ตามมา ซึ่ งอาจจะเป็ น สภาพปั ญ หาที่ ยังไม่เคยพบเจอและอาจะมี ความยุ่ งยาก
ในการแก้ไขต้องสูญเสียทรัพยากรจานวนมากในการดาเนินงาน เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
ผิดกับสภาพปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหากมีการเตรียมความพร้อมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่า และประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ดี
การจัดทาโครงการพัฒ นาในพื้น ที่ น อกเหนื อจากโครงสร้างพื้ นฐาน ประชาชนค่อนข้างมีความตื่น ตัว
น้อยมาก เนื่องจากไม่ให้ความสาคัญ และขาดความร่วมมือในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
เพื่อให้รู้สึกถึงความรัก ความเป็นเจ้าของ และประโยชน์ในระยะยาวจาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างรอบด้าน
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ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2563
..........................................................
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ประกอบกับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้ นาเสนอความเห็ นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ประจาปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้เสนอรายงานฯต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางม่วงเรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ให้ทราบ รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
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