ส่วนที่ 1
บทนา
-----------------------------------1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ ด าเนิ น การประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 - 2564) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามข้ อ 29 (3) และข้ อ 30 (5) ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาติดตามและประเมินผล และนาข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะที่ดาเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มา
ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
กล่าวอีกนั ยหนึ่ งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นา
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
การบริหารงานท้องถิ่น ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน

1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดาเนินการตาม ข้อ 28, 29 แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง คนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง สุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้อ งมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ ง ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๘ เรื่อ ง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามความหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวั นที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลในเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
3. การสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ประจาปี 2562
4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
- ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
- ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
5.๑ จัดสรรทรัพยากรของขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการ
ของประชาชนหรือไม่
5.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของ
ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดไว้หรือไม่
5.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

***********************

4

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
---------------------วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม นาการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวีตอยู่ดีมีสุข”
พันธกิจ (Mission)
1. การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
3. การพัฒนา เมืองน่าอยู่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
5. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธารณสุข
ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน
6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การปูองกันภัยฝุายพลเรือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้าง
ความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
2. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค
3. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง
4. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
5. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
6. ประชาชนน้อมนาเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
7. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา
2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2.3 การสาธารณสุข
2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การดาเนินงานสาธารณูปโภค
3.2 การระบายน้า
3.3 การผังเมือง
4. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้า
4.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
4.2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
5.3 การพัฒนาบุคลากร
5.5 การพัฒนารายได้
5.6 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.7 การให้บริการประชาชน
6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
3. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
4. ประชาชนมีน้าอุปโภค - บริโภคและนาเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. ประชาชนมีจิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ร้อยละ 100
3. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ร้อยละ 80
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 10
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5. โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีมาตรฐานและประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ร้อยละ 80
6. ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค - บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 70
7. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นร้อยละ ๖๐
8. ประชาชนร้อยละ 60 เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจั ดการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ในด้านต่าง ๆ
9. ประชาชนร้อยละ 70 จิตสานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
2. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
3. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีการอนยุรักษ์ สืบสานอย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร
6. ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค - บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้
เกิดเกษตรอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้ประชาชน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา
กระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร พัฒนาสินค้าและบริการทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางตลาด
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการทางสังคม และการเข้ าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการ
กีฬา การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒ นาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
4. การให้ความรู้กับประชาชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดและเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน
5. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการ
อนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
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8. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า ฝายชะลอน้า เพื่อเก็บกักน้าใช้เพื่อการเกษตร การ
อุปโภค - บริโภค รวมทั้งวางแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับ สนุน บุคลากรในสั งกัดให้ได้รับ การศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
10. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การกาจัด/คัดแยกขยะในชุมชน ให้มีการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้น้อม
นาเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค
3. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
4. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
-------------------------------------------------

1. การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ

จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

1.4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตาบล
1.5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบล
1.6) มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และสภา

องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
2.1) มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วน

ตาบลมาจัดทาฐานข้อมูล
2.2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

2.3) มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล (SWOT)

และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
2.4) มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตาบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5) มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตาบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6) มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.7) มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

2.8) มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

2.9) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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2.10)
2.11)
2.12)
2.13)






มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธ์
ศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนธันวาคม หรือไตรมาสที่ 4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะที่ดาเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
5. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
โครงการ
4
56
20
2

ปี 2562
งบ
ประมาณ
310,000
10,078,000
19,989,900
240,000

จานวน
โครงการ
12
64
57
16

ปี 2563
งบ
ประมาณ
1,310,000
10,825,800
31,293,300
10,258,000

จานวน
โครงการ
12
63
62
16

ปี 2564
งบ
ประมาณ
1,310,000
10,795,800
33,969,300
30,218,000

จานวน
โครงการ
12
62
62
17

ปี 2565
งบ
ประมาณ
1,310,000
10,765,800
34,605,300
30,318,000

5

550,000

10

910,000

10

910,000

8

880,000

5

220,000

8

580,000

8

580,000

6

380,000

92

31,387,900

167

55,197,100

171

77,803,100

167

78,279,100

2. จานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจาปี 2562
จานวนโครงการเฉพาะปี 2562
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
5. การสร้างธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จานวน
คิดเป็น
งบประมาณ
คิดเป็น
โครงการ
3
4.41
160,000
1.09
42
61.76
8,286,450
56.47

จานวน
โครงการ
4
56

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

4.35
60.87

310,000
10,078,000

0.99
32.11

20

21.74

19,989,900

63.69

15

22.06

5,676,300

38.68

2

2.17

240,000

0.76

0

0

0

0

5

5.43

550,000

1.75

5

7.35

490,000

3.34

5

5.43

220,000

0.70

3

4.41

61,900

0.42

92

100

31,387,900

100

68

100

14,674,650

100
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3. จานวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ (รอบเดือนธันวาคม 2562)
จานวนที่ลงนามสัญญาเฉพาะปี 2562
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
5. การสร้างธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
โครงการ
1
30

จานวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี 2562
จานวน
คิดเป็น
งบประมาณ
คิดเป็น
โครงการ
1
2.04
83,980
0.71
30
61.22 7,262,097.36 61.25

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

2.0
60.0

100,000
8,021,450

0.72
57.76

15

30.0

5,676,300

40.88

14

28.57

4,447,100

37.51

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6.0

80,000

0.58

3

6.12

52,245

0.44

1

2.0

11,900

0.09

1

2.04

11,826

0.10

50

100

13,886,650

100

49

100

11,857,248.36

100

4. สรุปจานวนโครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการเสร็จ 100 % (รอบเดือนธันวาคม 2562)
จานวนโครงการที่ดาเนินการเสร็จ 100 %
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
5. การสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
โครงการ
1
30
14
0

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

2.04
61.22
28.57
0

83,980
7,262,097.36
4,447,100
0

0.71
61.25
37.51
0

3

6.12

52,245

0.44

1

2.04

11,826

0.10

49

100

11,857,248.36

100
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แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ กาหนดไว้ และมีการกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เฉพาะปี 2562

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
56
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
20
พื้นฐาน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
2
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและบริหาร
5
จัดการบ้านเมืองที่ดี
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
5
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
92
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2562

12

3
42

โครงการที่
ดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562
ของแผนการดาเนินงาน
1
30

15

15

0

0

5

3

3

1

68

50

73.91

73.52

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562

2. การจัดทางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบธันวาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โครงการที่อนุมัติ
จานวน 68 โครงการ งบประมาณ 14,674,650 บาท โครงการที่ได้ดาเนินการ จานวน 50 โครงการ งบประมาณ
13,889,650 บาท โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 18 โครงการ งบประมาณ 785,000 บาท และโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 796,100 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ได้ดังนี้
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงาน การเกษตร
1)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
2)
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3)
โครงการตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
2.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
4)
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อาเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5)
โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)
6)
โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเทศกาลสาคัญ
7)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
2.2 แผนงานการศึกษา
8)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
9)
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
10)
11)
12)
13)
14)

ลาดับที่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา
อาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวัน
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศนู ย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ข้อบัญญัต/ิ โอน/
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

ข้อบัญญัติ

100,000

83,980

16,020

ข้อบัญญัติ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

20,000

20,000

0

ข้อบัญญัติ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

60,000
50,000
โอนลด 29,300
รวม 20,700
380,850

59,742
20,700

258
0

271,780

109,070

344,916 299,546.16
550,000
504,000
10,000
-

45,369.84
46,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

แหล่งที่มา
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30,000

งบประมาณ

-

งบประมาณ

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ

ข้อบัญญัต/ิ โอน/
เปลี่ยนแปลง
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

ลาดับที่

2.3 แผนงาน การสาธารณสุข
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
ข้อบัญญัติ
สุนัขบ้า
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ข้อบัญญัติ
โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ข้อบัญญัติ
ไข้เลือดออก
2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
โครงการกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ข้อบัญญัติ
ต้านภัยยาเสพติด “กีฬาสัมพันธ์บ้าน
เกาะเกมส์ 2019 ครั้งที่ 18”
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ข้อบัญญัติ
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ข้อบัญญัติ
ยาเสพติด
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
ข้อบัญญัติ
พัฒนาศักยภาพสตรี อบต.บ้านเกาะ
โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่
ข้อบัญญัติ
ให้เสี่ยง
โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกล
ข้อบัญญัติ
ยาเสพติด
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ข้อบัญญัติ
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัด
อาเภอ เคลื่อนที่)
2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้อบัญญัติ
โครงการจัดงานซึ่งเป็นวันสาคัญ
ข้อบัญญัติ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ข้อบัญญัติ
พรเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
ข้อบัญญัติ
วันผู้สูงอายุ
โครงการงานวันชาวสวนอาเภอพรหมคีรี ข้อบัญญัติ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ข้อบัญญัติ
โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัด
เขาขุนพนม
โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
วัดอินทคีรี
โครงการจัดงานประเพณีวันชาวสวน
อาเภอพรหมคีรี

โครงการ/กิจกรรม

ที่ใช้

คงเหลือ

30,000

13,500

16,500

100,000
30,000

80,000
-

ไม่ได้ดาเนินการ

250,000
โอนลด 54,000
รวม 196,000
20,000
32,500

195,994

6

19,570
12,700

430
19,800

100,000

98,540

1,460

50,000

20,786

29,214

40,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

40,000
10,000
20,000

38,236
7,626
15,652

1,764
2,374
4,348

40,000

38,545

1,455

60,000
146,000

0
2,465

ข้อบัญญัติ

60,000
150,000
โอนลด 4,000
รวม 146,000
15,000

15,000

0

ข้อบัญญัติ

20,000

20,000

0

ข้อบัญญัติ

50,000

50,000

0

งบประมาณ

งบประมาณ

20,000

(อุดหนุนอาเภอ)

แหล่งที่มา
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งบประมาณ

ข้อบัญญัต/ิ โอน/
เปลี่ยนแปลง
34)

35)
36)

โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ใน
รัชกาลที่ 9
38) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรากูร
39) โครงการจัดงานประเพณีชักพระ
หมู่ที่ 7
40) โครงการกาจัด/คัดแยกขยะรีไซเคิล
2.6 แผนงาน งบกลาง
41)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
42)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
43)
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
44)
สารองจ่าย
45)
เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลบ้านเกาะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
46)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
47)
โครงการฝั่งท่อระบายน้าถนนในเขต
ตาบลบ้านเกาะ
48)
โครงการติดตั้งปูายแนวเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
49) โครงการปรับปรุงห้องน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
50) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สาธารณสุขอาเภอพรหมคีรี - นาชง
หมู่ที่ 4
51) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ปากทางถาง หมู่ที่ 7
52)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
คอกไก่ - หนองควายขวาง หมู่ที่ 7
53)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ศุภณัฐ หมู่ที่ 5

37)

ข้อบัญญัติ

ที่ใช้

คงเหลือ

7,000

7,000

0

3,000

3,000

0

5,000

5,000

0

ข้อบัญญัติ

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

5,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

(อุดหนุนอาเภอ)

ข้อบัญญัติ
(อุดหนุนอาเภอ)

ข้อบัญญัติ
(อุดหนุนอาเภอ)

(อุดหนุนอาเภอ)

ข้อบัญญัติ
(อุดหนุน หมู่ 7)

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

3,779,000 3,761,900
17,100
1,492,600 1,240,000
252,600
60,000
48,000
12,000
318,884 139,280.20 179,603.80
50,000
50,000
0

ข้อบัญญัติ

242,700

242,700

0

ข้อบัญญัติ

44,200

38,800

5,400

ข้อบัญญัติ

50,000

50,000

0

ข้อบัญญัติ

271,300

269,000

2,300

ทุนสารองเงิน
สะสม

492,800

492,800

0

ทุนสารองเงิน
สะสม
ทุนสารองเงิน
สะสม
เงินสะสม

466,400

466,000

400

493,300

493,300

0

99,400

99,000

400
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา

54)

งบประมาณ
ข้อบัญญัต/ิ โอน/
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เงินสะสม
297,000
297,000
0
หัวปรางค์ หมู่ที่ 5
55) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เงินสะสม
1,218,800
796,100
อยู่ระหว่าง
คสล. (ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ)
ดาเนินการ
ถนนสายทุ่งโคร๊ะ หมู่ที่ 5,6
56) โครงการบุกเบิกถนนสายตาเนียด
เงินสะสม
389,900
389,500
400
หมู่ที่ 6
57) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เงินสะสม
493,700
493,000
700
ในไร่ - บ้านนางเจือ หมู่ที่ 6
58) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เงินสะสม
493,100
493,000
100
สามหัวหมู่ที่ 7
59) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เงินสะสม
493,100
493,000
100
เศรษฐี55 หมู่ที่ 7
60) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
เงินสะสม
130,600
130,000
600
ร้อยโทสุพจน์ หมู่ที่ 7
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้า
- ไม่มี
5. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
61) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบัญญัติ
30,000
9,245
20,755
สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง อบต.บ้านเกาะ
62) โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ข้อบัญญัติ
50,000
42,000
3,000
ทะเบียนทรัพย์สิน
โอนลด 5,000
รวม 45,000
63) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ข้อบัญญัติ
5,000
1,000
4,000
ดอกไม้ และพวงมาลา
ไม่ได้ดาเนินการ
64) โครงการจัดการเลือกตั้งองค์การ
ข้อบัญญัติ
400,000
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ไม่ได้ดาเนินการ
65) โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อบัญญัติ
10,000
(พ.ศ.2561 - 2564)
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงาน การเกษตร
ไม่ได้ดาเนินการ
66) โครงการพัฒนาสองข้างทางถนนใน
ข้อบัญญัติ
30,000
เขตตาบลบ้านเกาะ
67) โครงการคลองสวย น้าใส
ข้อบัญญัติ
30,000
11,826
74
โอนลด 18,100
รวม 11,900
ไม่ได้ดาเนินการ
68) โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้า
ข้อบัญญัติ
20,000
รวม
14,674,650 12,653,348.36 2,021,301.64
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สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม รอบเดือนธันวาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ดังนี้
1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 68 โครงการ งบประมาณ 14,674,650 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.91 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2562
2. โครงการที่ได้ดาเนินการจริง จานวน 50 โครงการ งบประมาณ 13,889,650 บาท คิดเป็นร้อยละ
73.52 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในแผนการดาเนินงาน ปี 2562
3. โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 18 โครงการ งบประมาณ 785,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.47
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 796,100 บาท
บัญชีครุภัณฑ์
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1. แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1)
เก้าอี้สานักงาน (กิจการสภา)
2)
โต๊ะพับเอนกประสงค์
3)
เก้าอี้พลาสติก
4)
กล้องถ่ายภาพระบบดิจติ อล
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
5)
ชนิด LED สี
6)
เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
งานบริหารงานคลัง
7)
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนติดผนังรูปตัวแอล
2. แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
8)
โต๊ะคอมพิวเตอร์
9)
เก้าอี้สานักงาน
3. แผนงาน เคหะและชุมชน
10)
เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง
11)
เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง
12)
เครื่องสูบน้า แบบซัมเมอร์ส
13)
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
14)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
15)
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
16)
รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
3,000 ซีซี
17)
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
รวม

แหล่งที่มา

งบประมาณ
ข้อบัญญัติ/
โอน/
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณ
คงเหลือ

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

17,000
9,600
12,000
19,300
17,000

16,900
9,000
12,000
19,300
15,000

100
600
0
0
2,000

ข้อบัญญัติ

2,500

2,500

0

ข้อบัญญัติ

183,750

183,700

50

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

2,900
3,400

2,500
3,380

400
20

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

25,000
36,000
69,000
9,500
16,000
2,500
2,400,000

25,000
0
36,000
0
69,000
0
8,900
600
16,000
0
2,500
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ข้อบัญญัติ

192,500
3,012,950

192,500
614,180

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจาเดือน กันยายน 2562
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0
3,770

ส่วนที่ 4
ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
---------------------------------

 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ประจาปี 2562
ปัญหา
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เป็น อปท. ขนาดเล็กทาให้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลน้อย แต่ภารกิจ อานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะมีเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะไม่สามารถดาเนินการโครงการ/กิจกรรมได้หมดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน เช่นงาน
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์อยู่มาก ส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบกับภัยพิบัติทา
ได้ไม่ทั่วถึง ล้าช้า ต้องพึงพา อปท. ใกล้เคียง
3. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านเกาะ เป็นองค์กร
ขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย บางคนรับผิดชอบงานหลายตาแหน่งทาให้งานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพน้อย
อุปสรรค
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
2. ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง และไม่มีอิสระในการดาเนินงาน
1) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้
ปัญหา
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
2. องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง
ไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เรื่ องการอนุ รักษ์แหล่ งน้ า การจัดทาฝายมีชีวิต รณรงค์การปลู กต้นไม้ เช่น ต้นไทร หญ้าแฝก เพื่อ
ปูองกันน้ากัดเซาะตลิ่งและการพังทลายของหน้าดิน
2. เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดในลาคลอง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตาบล ช่วยกันดูแลรักษา
การเก็บขยะ และการกาจัดวัชพืชในลาคลอง
3. การระบายน้าท่วมขัง เมื่ อเกิดฝนตกหนัก ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในตาบล กรณีฝนตกหนักน้าท่วมขัง น้าระบายไม่ทัน ให้ อบต.บ้านเกาะ แจ้งกองช่างลงไปสารวจพื้นที่เพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหา
4. เรื่องไฟฟูาสาธารณะ มีบางหมู่บ้านที่ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาแสงสว่าง) มีแต่จานวนไม่ เพียงพอ จึงอยาก
ให้ อบต. ลงไปสารวจและติดตั้งเพิ่ม
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรพิจารณาก่อสร้างฝายมีชีวิต และรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เช่น ต้นไทร หญ้าแฝก เพื่อ
ลดปัญหาน้ากัดเซาะตลิ่ง
2. เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตาบล ช่วยกันดูแลรักษา การเก็บขยะ และการกาจัด
วัชพืชในลาคลอง
3. เห็ นควรพิจ ารณาติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างให้ห มู่บ้านเพิ่มเติม เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เห็นควรพิจารณาสารวจพื้นที่ที่น้าท่วมขัง และดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอนและสลับสับซ้อน
1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก
และมีกระบวนการหลายขั้นตอน
1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นและครบทุกโครงการ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. การดาเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการส ารวจพื้นที่ก่อนดาเนินการเพื่อลด
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
**************************
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