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บทนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ข้อ 28 ให้ ผู้บริ ห าร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่ อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริห ารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบั ติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบบการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่ งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้ าหมายหรือไม่
เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว

..........................................................
(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕62

ส่วนที่ 1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ความสำคัญที่จะบอกได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนในท้ องถิ่นมีมากในระดับใดข้อ
บ่งชี้ที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารตำบลคลองเรือ ได้แก้ไขปรับปรุงปรับกระบวนการในการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพราะว่าการรายงานผลการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นการตรวจสอบผลของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโดย
ใช้เงินงบประมาณขององค์การบริห ารส่ วนตำบลคลองเรือ เงินงบประมาณของรัฐบาลทั้งเงินอุดหนุ นทั่วไปและ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก็
ตามแต่ก็จะเป็นปั จจัยสำคัญในปรับปรุง แก้ไขการพัฒ นาในโอกาสต่อไปได้ การติ ดตามและประเมินผลครั้งนี้ตั้งอยู่บ น
รากฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น
กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ และการประสานโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพือ่ ให้ทราบถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพือ่ ให้ได้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ขัน้ ตอนการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(หมวด 6 ข้อ 29) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้อง
กัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน
2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในทางเดียวกัน
4. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ
6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ได้

ส่วนที่ 2
-

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
- แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
โดยตนเอง
- แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่
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วิสัยทัศน์
“ ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ”
พันธกิจ
๑.จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้ สอดคล้อง
กับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
๒.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรื อให้เป็นเมืองน่าอยู่สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ
๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิท ธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
๔.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่
เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
๕.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
๖.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรั บผิดชอบในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ
๘.ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม และระบบเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ
๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
๑๐.ส่งเสริมให้ ป ระชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สวยงามยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 พันธกิจ
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
(5)
3.7 ตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
(5)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ

(5)
รวม

100

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

10

2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ

10

3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฎิบัติในเชิงคุณภาพ

10

4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

10

5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

5

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

5

5.3

3

จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ

5.4เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

5

5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันระยะเวลาปี (3ปี)

3

5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

4

5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

5

5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง

3

5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ

5

5.10 มีการกำหนดตัวชีว้ ัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

5

5.11 ตัวชีว้ ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ

4

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ

5

5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

5

5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ.01 และแบบ ผ.02

3

รวม

100

คะแนนที่ได้

แบบที่ 1
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขัน้ ตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit:M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง
หรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยติดตามประเมินผล
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินที่จดั ทำ
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และส่วนที่ 6 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 13 ข้อ (สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับ)
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แบบที่ 1 การกำกับการจัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง: แบบที่ 1. เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

แบบที่ 2
แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรปกครองท้องถิ่น
สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
1. การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่
2. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม
ประโยชน์
1. เป็นเครื่องมือสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึง
สถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญลักษณ์เตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
2. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายปี ประกอบด้วย เนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน
ปีงบประมาณที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ....
2. รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (๑ ตุลาคม ๒๕61 - ๓0 กันยายน ๒๕62)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที 1
ยุทธศาสด้าน
การพัฒระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษาและการ
ส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการ
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕63
ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
โครง
ประมาณ
โครง
ประมาณ
การ
การ
การ

ปีที่ 5 พ.ศ. ๒๕65
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

255

129,070,000

255

129,070,000

255

129,070,000

255

129,070,000

255

129,070,000

33

5,790,000

33

5,790,000

33

5,790,000

33

5,790,000

33

5,790,000

8

รวม
จำนวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

1,125 645,350,000

165

28,950,000

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ดา้ น
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาสังคม
และพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐาน
ราก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร
และการบริการ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕63
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 5 พ.ศ. ๒๕65
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

รวม
จำนวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

10

550,000

10

550,000

10

550,000

10

550,000

10

550,000

50

2,750,000

13

3,250,000

13

3,250,000

13

3,250,000

13

3,250,000

13

3,250,000

65

16,250,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

20

900,000

9

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว

รวม

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕63
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

ปีที่ 5 พ.ศ. ๒๕65
จำนวน
งบ
โครง
ประมาณ
การ

5

900,000

5

900,000

5

900,000

5

900,000

5

320

139,740,000

320

139,740,000

320

139,740,000

320

139,740,000

320

10

900,000

รวม
จำนวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

25

4,500,000

139,740,000 1,600 698,700,000

ส่วนที่ 3
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
- สรุปผลผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2562
- สรุปผลผลการดำเนินงานตามโครงการทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนและเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2562
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๔. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี งบประมาณ ๒๕62 ( 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาและ
การส่งเสริมการศาสนา
การพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคมและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและ
การบริการ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว

รวม

จานวนโครงการ
แล้วเสร็จ

จานวนโครงการ จานวนโครงการที่
จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ยังไม่ ได้
ทีม่ ีการยกเลิก ทีม่ ีการเพิม่ เติม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

7

80

-

-

1

20

-

-

-

-

8

๑๐๐

23

79.31

-

-

6

20.68

-

-

-

-

29

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

72.22

-

-

5

27.77

-

-

-

-

18

๑๐๐

3

75

-

-

1

25

-

-

-

-

4

๑๐๐

0

0

-

-

3

100

-

-

-

-

3

๑๐๐

46

74.19

16

25.80

62

100
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบปกติ

เงินสะสม

งบประมาณใช้ไป

ยุทธศาสตร์
จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน

3,559,200

100

5,771,000

100

8,086,700

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
และการส่งเสริมการศาสนาการ
พัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

17,251,247

100

-

-

12,517,630.06

72.56

-

-

-

-

-

-

2,138,100

100

-

-

1,810,620

84.68

220,000

100

-

-

166,820

75.82

200,000

100

-

-

-

-

23,788,547.00

100

5,771,000

100

16,892,070.06

71

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน การ
พัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเทีย่ ว
รวม

ร้อยละ

86.67
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สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตั้งไว้
ใช้จ่าย
1. โครงการก่อสร้าง
500,000
495,000
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
วิหารแดง-คลองไทร
(สบถ.45002)
จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณตรงข้ามทางเข้า
วัดหนองไทร ถึงบริเวณ
ตรงข้ามอู่ ส.การช่าง หมู่
ที่ 6
2.โครงการก่อสร้างขยาย 500,000
495,000
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวิหารแดงคลองไทร (สบถ.
45002)จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณต่อจาก
หน้าบ้านนางธิติรัตน์สิริ
โอฬาร-วงค์ ถึงบริเวณ
บ้านนางมาลี ก้านพลู
หมู่ที่ 9
3. โครงการก่อสร้าง
500,000
499,000
ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายวิหาร
แดง-คลองไทร (สบถ.
45002)จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณต่อจาก
หน้าบ้านนางสมหมาย
ขันธวุฒิถึงบริเวณบ้าน
นางน้อย ลายคราม หมู่ที่
5

หมายเหตุ
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 5,000 บาท

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 5,000 บาท

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 1,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริมการ
ศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตั้งไว้
ใช้จ่าย
4. โครงการก่อสร้างถนน 500,000
488,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคันคลองหนองไทร
(ฝั่งขวา) จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนาย
ประยูร วิเศษ ถึงบริเวณ
บ้านนางสมจิตร สีดา หมู่
ที่ 6 ถึง
หมู่ที่ 9
5.โครงการก่อสร้างรั้ว
1,559,200
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ
6.ค่าใช้จ่ายเพื่อการวาง 20,000
20,000
และปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชนและการวาง
ผังชุมชน

หมายเหตุ
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 12,000 บาท

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 1,559,200 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
-

7.ค่าซ่อมแซมที่ดินและ 300,000
สิ่งก่อสร้าง
8.ค่าใช้จ่ายโครงการขุด 100,000
ลอกคลองกำจัดวัชพืชทั้ง
ตำบล

300,000

-

100,000

-

จำนวน 8 โครงการ
1.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
2.โครงการจัดตั้งหรือ
อบรมทบทวนศูนย์
อปพร. ตำบลคลองเรือ

2,397,000
15,700

1,582,200
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 24,300 บาท

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 70,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

3,979,200
40,000
70,000
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ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตั้งไว้
3. โครงการแก้ไขปัญหา 50,000
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
หมายเหตุ
ใช้จ่าย
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

4.ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
200,000
ต่างๆและวันสำคัญต่างๆ
5.ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
50,000
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยต่างๆ

3,600
27,860

6.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

-

7.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตำบลคลองเรือ

10,000

-

8.โครงการป้องกันและ 30,000
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ตำบลคลองเรือ
9.โครงการศูนย์กีฬา
10,000
เยาวชนตำบลคลองเรือ

-

10.โครงการ
กระบวนการเรียนรู้ สู่
การพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลคลอง
เรือ

20,000

-

11.ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดตำบล
คลองเรือ

75,000

-

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 196,400 บาท
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 22,140 บาท
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 10,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 30,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 10,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 20,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 75,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตั้งไว้
12.โครงการเยาวชน
ประชาชน สัมพันธ์ต้าน 300,000
ยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลอง
เรือ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
13.ค่าอาหารกลางวัน 294,000
14. ค่าจัดการเรียน
การสอน
15.ค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา

16.โครงการอาหาร
เสริมนม ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
17.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยฯ
18.โครงการป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก
19.ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
20.โครงการย้อน
ตำนานสระบุรีสืบสาน
ประเพณีหนึ่งเดียวใน
โลก

102,000
6,000
1,389,247
100,000
100,000

งบประมาณ
ใช้จ่าย
276,866

หมายเหตุ
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 23,134 บาท

294,000

คงเหลืองบประมาณ
102,000
คงเหลืองบประมาณ
คงเหลืองบประมาณ
6,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
1,207,644.06 คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 181,602.94
บาท
83,060
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 16,940 บาท
57,600
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 42,400 บาท

20,000

16,800

15,000

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 3,200 บาท
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 15,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

รวม

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ดำเนินการ
ตั้งไว้
21.ศูนย์ป้องกันและ 30,000
บรรเทาสาธารณภัย
จากอัคคีภัย,อุทกภัย
,วาตภัย,แผ่นดินไหว
และโคลนถล่มภายใน
ตำบลคลองเรือ
22. โครงการ
200,000
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
จำนวน 10 หมู่บ้าน

งบประมาณ
ใช้จ่าย
-

หมายเหตุ
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 30,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 200,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 20,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 200,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

23.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน
24. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
พัฒนาระบบสวัสดิการ
และเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
25.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
องค์กรสตรีตำบลคลอง
เรือ
26.โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบล
คลองเรือ”เสริมพลังวัย
เกษียณพึ่งตน”

20,000

-

200,000

-

300,000

104,950

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 195,050 บาท

250,000

132,750

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 117,250 บาท

จำนวน 26 โครงการ

3,931,247

2,322,830.06 1,608,416.94
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รายจ่ายงบกลาง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษาและการส่งเสริม
การศาสนาการพัฒนาการ
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

รายละเอียดโครงการ
ที่ดำเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

หมายเหตุ

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

10,000,000

8,165,400

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 1,834,600 บาท

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ
(เบี้ยยังชีพคนพิการ)

3,170,000

1,938,400

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 1,231,600 บาท

150,000
3.เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
4.เงินสมทบกองทุน 108,000
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประกันสังคม
พัฒนาการบริหารงาน การ 5.เงินสมทบกองทุน
พัฒนาบุคลากรและการ
บำเหน็จบำนาญ
250,000
บริการประชาชน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

รวม

งบประมาณ
ใช้จ่าย

91,000
108,000

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 59,000 บาท
-

250,000

6.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะประปา

200,000

200,000

-

7.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการ
อื่น

160,000

160,000

-

จำนวน 7 โครงการ

14,038,000

10,912,800 3,125,200
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการ
ที่ดำเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว้

งบประมาณ
ใช้จ่าย

1.โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ

20,000

-

2.โครงการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์

40,000

-

3.โครงการเวทีประชาคม
ตำบลคลองเรือ

50,000

22,450

4. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (eLAAS)

50,000

5.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

430,000

277,600

คงเหลืองบประมาณจำนวน
152,400 บาท

6.โครงการฝึกอบรมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)และ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประ
โยชย์ของท้องถิ่น
7. โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการ จำนวนสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

200,000

200,000

-

12,300

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 12,300 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

8. อุดหนุนให้กับเทศบาล
ตำบลวิหารแดงสำหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ
วิหารแดงเป็นไปอย่างมี
ศักยภาพ

25,000

25,000

-

-

หมายเหตุ
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 20,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 40,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 27,550 บาท
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน

รวม

รายละเอียดโครงการ
ที่ดำเนินการ
9.โครงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
11.โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิก สภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างผู้นำชุมชนและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ
2562
12.ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตำบล
13.ค่าครุภัณฑ์
(ค่ามัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์)
14.คุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
15.เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอื่น

งบประมาณ
ตั้งไว้
20,000

งบประมาณ
ใช้จ่าย
-

หมายเหตุ

200,000

200,000

250,000

244,770

72,400

72,400

-

42,500

42,500

-

7,900

7,900

-

160,000

160,000

-

จำนวน 15 โครงการ

1,580,100

1,245,020

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 20,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 5,230 บาท

327,480

21
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

รวม

รายละเอียดโครงการ
ที่ดำเนินการ
1.โครงการตาม
พระราชดำริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ,
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการรัก
น้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมสร้างองค์
ความมรู้ให้กับสมาชิก
ท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารงานสภาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ
ตั้งไว้
20,000

งบประมาณ
ใช้จ่าย
20,000

หมายเหตุ

50,000

50,000

-

3.โครงการเรียนรู้ตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4.โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลคลองเรือ
จำนวน 4 โครงการ

50,000

-

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)

100,000

96,820

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 3,180 บาท

220,000

166,820

53,180

-
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รายละเอียดโครงการ
ที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
1.ค่าใช้จ่ายในการ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บริหารจัดการที่ทิ้งขยะ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยว
๒.โครงการ”คลองเรือ
รักษ์โรค รักษ์
สิ่งแวดล้อม”
3.โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ตำบลคลองเรือ
รวม
จำนวน 3 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 โครงการ
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตั้งไว้
100,000

50,000
50,000
200,000
9,750,547

งบประมาณ
ใช้จ่าย
-

หมายเหตุ

คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 100,000
บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท
(ไม่ได้ดำเนินการ)
200,000
5,979,270.06
3,443,796.94
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ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินสะสม
๖. โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

โครงการ
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ
๓.อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)
๔.อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
๕. ค่าตอบแทนครู
ศพด.
๖.โครงการแก้ปัญหายา
เสพติด
๙.ค่าจัดการเรียนการ
สอน
๑๐.ครุภณ
ั ฑ์ ศพด.
๑๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
๑๒.ส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา
๑๓.อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
15.อุดหนุนตามอำนาจ
หน้าที่
16.โครงการ
พระราชดำริ
17.สำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์
18.สำหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์

รวม

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ
เสร็จแล้ว
ระหว่าง ดำเนินการ
ที่ได้รับ
ดำเนินการ
10,000,000
✓
3,170,000
✓

งบประมาณ
งบประมาณ
ทีเ่ บิกจ่ายไป

งบประมาณ
คงเหลือ

8,165,400
1,938,400.05

1,834,600
1,231,599.95

✓

-

-

1,398,247

1,207,644

190,603

✓

-

-

2,660,000

2,634,000

26,000

✓

-

-

498,360

498,360

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

102,000

102,000

-

✓

-

-

150,000

91,000

59,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

20,000

20,000

-

✓

-

-

12,300

-

12,300

-

-

-

-

-

-

9

-

-

18,010,907

14,656,804.05 3,354,102.95
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๗. โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
โครงการ
1. โครงการขุดลอกร่องวางท่อระบายน้ำพร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรังถนนเส้นหลัก เริ่มจากเขต
ติดต่อเทศบาลวิหารแดง บริเวณถนนเส้นหลัก
สายวิหารแดง-คลองไทร ตำบลคลองเรือ อ.
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระยะทางยาว 600
เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80
เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่พัก คสล.
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 1,710,000.- บาท
2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 2 ถนนวิหารแดง –
สมานมิตร บริเวณวัดสมานมิตร ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว174 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,044 ตาราง
เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 488,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บริเวณกลุม่ บ้านนายจำนงค์ ทศพร
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 472,000.- บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บริเวณกลุม่ บ้านนายสุเชาว์ อองฟอง
ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 652 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 387,000.- บาท

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ









-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
จ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

1,700,000

10,000

488,000

-

472,000

-

387,000

-

-
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โครงการ
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
8 บริเวณกลุม่ บ้านนางประไพ ทองประดับ ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร ลึก 0.50
เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 273,000.- บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
9 บริเวณกลุม่ บ้านนายวินัย ขวัญชัยโย ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 231 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
693 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 400,000.- บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
10 บริเวณกลุ่มบ้านนายประมาณ รุ่งเรือง ตำบล
คลองเรื อ อำเภอวิ ห ารแดง จั งหวั ด สระบุ รี ผิ ว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ มีพื้ น ที่ เทคอนกรีต ไม่ น้ อ ยกว่ า
690 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 422,000.- บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุ่มบ้านนายเทียน กัญหา หมู่ที่ 9 ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ถนน
คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
810 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 499,000.- บาท
9. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
บริเวณกลุ่มบ้านนางสวง เรืองเงิน หมู่ที่ 10 ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิห ารแดง จังหวัด สระบุรี ถนน
คสล.กว้ า ง 3.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อ มีพื้ น ที่ เทคอนกรีต ไม่ น้ อ ยกว่ า
459 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 286,000.- บาท

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยูใ่ นระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
ดำเนินการ











-

-

-

-

งบประมาณ
จ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

255,000

18,000

40,000

-

-

-

-

-

-

422,000

499,000

285,000

-

-

1,000
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โครงการ
10. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์
คลองหั วช้ า ง หมู่ ที่ 10 ตำบลคลองเรื อ อำเภอ
วิ ห ารแดง จั งหวั ด สระบุ รี ปากคลองกว้ า ง 12
เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หรือ มี ป ริม าณดิน ขุ ด ลอกไม่
น้อยกว่า 10,875 ลบ.เมตร
งบประมาณ 498,000.- บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บริเวณกลุ่ มบ้ านผู้ใหญ่ ส มนึ ก สุด ใจ ตำบล
คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 199 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ มีพื้ น ที่ เทคอนกรีต ไม่ น้ อ ยกว่ า
597 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภา
พื้นที่
(ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด)
งบประมาณ 336,000.- บาท
รวม 5,771,000

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ
ดำเนินการ





11

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
จ่ายจริง

งบประมาณ
คงเหลือ

446,700

51,300

335,000

1,000

5,329,700

81,300

ส่วนที่ 4
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

27
1.สภาพปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้
1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน จำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดทำ
งบประมาณประจำปีที่มีงบประมาณอย่างจำกัด ซึ่งทำให้การจัดทำโครงการไม่เพียงพอ
2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
1.การนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติอันส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์
น้อย
2.มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณ ด้วยจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้บรรลุตามแผนพัฒนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ที่มีผลสัมฤทธิ์ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

