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คำนำ
จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีฐานคิดที่ว่า การติดตามและ
ประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้าง
ระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและ
ระบบการประเมินผลแผนพัฒนาเป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้ นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพ ท์
เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตามระบบติดตามและ
ประเมินผลจะได้รับ ผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้ องและ
เอื้อต่อการติดตามและประเมินผลก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้จะแสดงให้
เห็ น ได้ว่าการพัฒ นาเป็ นไปในแนวทางใด บรรลุ วัตถุประสงค์ของการพัฒ นาหรือไม่ห ากแผนไม่เอื้อต่อการ
ติดตาม ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ตุลาคม 256๓
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บทที่ 1
บทนำ
ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาจะสามารถติ ด ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ จัดส่งให้กั บ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น ระบบสัญญาณเตือน
ภัยล่ วงหน้ า ว่าเทศบาลมีแผนยุ ทธศาสตร์ที่ดีห รือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
เพียงใด การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้ในทุกช่วง
ของแผนต่อไปในอนาคต
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ครั้ ง นี้ ประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)
และส่วนของการประเมินผล ผลลัพท์ (Output , Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1.ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว จะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลไว้โดยบทบาท
(M&E UNIT) ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่ว ยกำกับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอน อย่างไร
2. ส่ ว นของกระบวนการติ ด ตาม (Process) เป็ น การรายงานการดำเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์รายไตรมาส ในรูปแบบของรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วย
ในการประสาน ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความ
คิดเห็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการดำเนิ น งานได้ แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติด ตามผลการดำเนิ นงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-23. ส่วนของการประเมินผลลัพท์ (Output , Goal) เป็นการติดตามช่วงสุดท้าย หรือ
เป็นการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
ในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ (M&E UNIT) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและ
เป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพท์
ได้แก่
1. แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
3. แบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี

-3(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
กลึง ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้ คือ
(1) โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้
หรือไม่
(2) ผลของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
(3) ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการหรือกิจกรรมละ 1 ครั้ง
(4) ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) รายงานผลและเสนอความคิดเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลบ้านกลึง คณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
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บทที่ 2
การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกลึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาตำบล เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการดำเนินการพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง จึงต้องมี
องค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ
ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น เสนอต่ อสภาท้อ งถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตาม
การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ไ ด้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ถึงระยะใดแล้ว เป็นเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เ ป็นเครื่องมือในการติดตามได้ ที่จะทำ
ให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด
ตรงกำหนดระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ห รื อ ไม่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารก็ จ ะเป็ น เครื่อ งมื อ สำคั ญ ในการติ ด ตาม ผลการ
ดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว
การประเมินผล
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นามีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล จะเป็นผู้กำหนดห้วงเวลาในการ
ประเมินผลแผนในการติดตามแต่ละโครงการอย่างน้อย โครงการละ 1 ครั้ง และสรุปภาพรวมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง แล้วรายงานเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนาตำบล
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บทที่ 3
ผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกลึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง จะเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี
สภาพแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนใช้ชีวิต
แบบพอเพียงด้วยเกษตรกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
ประชาชนในพื้นที่
พันธกิจที่ 5
พันธกิจที่ 6
เล็กและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันธกิจที่ 7
การเกษตรอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคเกษตรกรรม
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ปลอดภัย
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
พัฒนาการเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ปลอดภัย
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทั้งระดับศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐาน

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
2) ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน มีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมอนุรักษ์ รักษาประเพณี วัฒนธรรม โดยจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา
อย่างน้อย 6 ครั้ง
4) สนับสนุนเบี้ยสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้มากที่สุด
5) สนับสนุนให้เด็กมีอาหาร และมีการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
รักการกีฬา
6) สงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างทั่วถึง และพยายามหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่สะดวก และทันสมัยมาใช้มากขึ้น
9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม รักประชาธิปไตย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
10) บริหารจัดการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกในการรับบริการ เช่น ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จัดพื้นที่ บุคลากร อำนวยความสะดวก และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

-6แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมิน และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดำเนินงาน การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูล และปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ แลภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมตั ิ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่















-7แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ ปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256๓
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)

ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 (2561)
งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

ปีที่ 2 (2562)
จำนวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 3 (2563)
จำนวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 4 (2564)
จำนวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปีที่ 5 (2565)
งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

รวม
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

92

37,300,000

111

49,850,000

๑๑๓

43,800,000

115

45,700,000

115

45,700,000

431

176,650,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต

31

5,595,000

37

9,395,000

36

9,265,000

34

8,165,000

34

8,165,000

138

32,420,000

14

4,550,000

15

5,150,000

15

5,150,000

15

5,150,000

15

5,150,000

59

20,000,000

15

2,740,000

15

2,740,000

15

2,740,000

15

2,740,000

15

2,740,000

60

10,960,000

17

19,002,000

20

11,702,000

20

10,002,000

18

9,602,000

18

9,602,000

75

50,308,000

16

1,380,000

16

1,380,000

16

1,380,000

16

1,380,000

16

1,380,000

64

5,520,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

12

600,000

11

3,312,000

12

13,312,000

12

13,312,000

12

13,312,000

12

13,312,000

47

43,248,000

199

74,029,000

86,199,000

228

86,199,000

886

339,706,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน และ
พานิชยกรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรและบริการ
รวม

229

85,789,000

๒๓๐

85,799,000

228

-8ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
จำนวนโครงการที่
เสร็จ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต
3. ยุทธศาสตร์
ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน และ
พานิชยกรรม
5.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
8.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการองค์กร
และบริการ
รวม

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่
ยกเลิก

จำนวนโครงการที่
เพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนว
น

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

๓๗

๓๒.๗๓

-

-

๗๖

๖๗.๒๕

-

-

-

-

๑๑๓

๔๙.๑๓

1๗

๔๗.๒๒

-

-

๑๙

๕๒.๗๗

-

-

-

-

3๖

๑๕.๖๕

๑๑

๗๓.๓๓

๔

๒๖.๖๖

-

-

-

-

15

๖.๕๒

-

0

๔

0

๒๐

-

-

-

15

๑๐๐.๐๐

-

-

-

-

15

๖.๕๒

-

-
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๘๐

-

-

-

-
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๒
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-
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-
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๒
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๑

๓๓.๓๓

-

-

-

-

3
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๐

-

-

-

-
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-95. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256๓

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน
และพานิชยกรรม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กรและบริการ
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
2,461,633 ๒.๘๖๙

เงินสะสม / สปสช.*
จำนวนเงิน
ร้อยละ
๐
๐

รวม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
๒,๔๖๑,๖๓๓ ๒.๘๖๙

452,937 0.๕๒๗

302,050

๐.๓๕๒

๗๕๔,๙๘๗

๐.๘๗๙

๔๖๑,๓๖๔ 0.๕๓๗

0

0

๔๖๑,๓๖๔

0.๕๓๗

0

0

0

0

๑,๐๔๑,๕๔๐ ๑.๒๑๓

0

0

๑,๐๔๑,๕๔๐

๑.๒๑๓

๓,๒๗๔ 0.00๘

0

0

๓,๒๗๔

0.00๘

0

0

๔๐,๐๐๐

0.๐๔๖

0

0

0

๓๒๔,๔๙๒

0.3๗๘

๐

๐

๓๒๔,๔๙๒

0.3๗๘

๓๐๒,๐๕๐

๐.๓๕๒

๕,๐๘๗,๒๙๐

๕.๘๗๗

๔,๗๘๕,๒๔๐ ๕.๐๕๑

0

-10ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/แผนงานเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุ
จากการขาดความรู้ ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
3. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

-11แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
9 ตุลาคม 256๓

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 256๓
3. ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน และพานิชยกรรม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
บริการ

๑๑๓

๓๗

36

1๗
๑๑

รวม

15
15

0

20

๔

16

๒

3

๒

12

1๒

๒๓๐

๘๕

-12ส่วนที3่ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน จำแนกเป็น
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ ชาย จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54
หญิง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46
๒. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี
จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 20 - 30 ปี
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
31 - 40 ปี
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24
41 - 50 ปี
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14
51 - 61 ปี
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30
61 ปีขึ้นไป
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12
๓. การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 62
มัธยมศึกษา จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
ปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ อื่น ๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๔. อาชีพ

รับราชการ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ค้าขาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8
รับจ้าง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ เกษตรกร จำนวน 19 คน

คิดเป็นร้อยละ 38

อื่น ๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

-131. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.00
8.50
7.50
7.50
8.50
7.50
9.00
8.50
8.13

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.00
8.00
8.50
7.50
7.50
9.00
8.00
8.13

-14ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.00
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.00
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.00
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
8.00
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7.00
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8.50
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.50
ภาพรวม
8.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.50
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.50
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.50
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
8.00
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7.00
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8.00
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
7.50
7.88
ภาพรวม

-15ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.00
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.50
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.00
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
8.50
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
7.50
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8.00
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8.50
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.50
ภาพรวม
8.31

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.00
7.50
7.50
7.44

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี 2563 (ต.ค.6๒-ก.ย.6๓)
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดซื้อสารส้มและคลอรีนเพื่อผลิตน้ำประปา
จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.แคออก
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ลาดแอดฟราน ภายในหมู่ที่ 2ต.บ้านกลึง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางลูกอิน สุขสม
หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลึง
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณอบต.หลังเก่า ถึงศาลเจ้าพ่อจุ้ย
หมู่ที่ 1 ต.แคออก
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.แคออก (กฟภ.เสนา)
จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ต.แคออก
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(กฟภ.เสนา)
จ้างเหมารถแม๊คโคร ขนาดกลาง ซ่อมแซมระบบประปา
จัดซื้อสารส้มและคลอรีนเพื่อผลิตน้ำประปา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
จ้างซ่อมมอเตอร์และเปลี่ยนซีลเครื่องปั้มน้ำประปา หมู่ที่ 1ต.แคออก
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง
โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลึง
จ้างเหมารถแม๊คโคร ขนาดกลาง ซ่อมแซมระบบประปา
จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตความรับผิดชอบของอบต.บ้านกลึง

จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา)
จ้างเปลี่ยนหน้าทรายกรองน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 4 ต.บ้านกลึง

จำนวนเงินที่
จ่าย

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดทำ

110,000
162,710
8,469
17,890
397,000

7-พ.ย.-62
11-พ.ย.-62
18-พ.ย.-62
18-พ.ย.-62
28-พ.ย.-62

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินสะสม

486,000 28-พ.ย.-62
293,000 28-พ.ย.-62
81,000 3-ม.ค.-62

เงินสะสม

486,000 3-ม.ค.-62
570 13-ม.ค.-63
183,650 13มี.ค.63
526 13มี.ค.63
2,400 13มี.ค.63
107,100 13มี.ค.63
15,793 17มี.ค.63
900 17 มี.ค.63
70,246 31มี.ค.63
495,000 7 เม.ย.63
483,000 13 เม.ย. 63
415,000 13เม.ย.63
2,400 5-พ.ค.-63
34,950 12พ.ค.63
234,330 12พ.ค.63
37,290 18พ.ค.63
3,500 18พ.ค.63

เงินสะสม

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง และระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ต.แคออก
171,000 22-พ.ค.-63
27 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง
1,400,000 18มิ.ย63
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอวด สุขสมบุญ
ถึงสุดเขต หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง

แหล่งของ
เงิน
ที่เบิกจ่าย

700,000

29มิ.ย63

เงินสะสม
เงินสะสม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

-2ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 เชือ่ ม หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศิริ สุขสุด หมู่ที่8
ต.บ้านกลึง เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านปากกราน ต.ปากกราน
31 โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณระบบประปา
หมู่ที่ 3 ต.แคออก
32 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
33 จัดซื้อสารส้มและคลอรีนเพื่อผลิตน้ำประปา
34 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา
35 โครงการซ่อมแซมมุงหลังคาศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 2 ต.แคออก
36 โครงการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง
37 โครงการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พร้อมวัสดุทางการแพทย์
สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่อบต.บ้านกลึง ประจำปี 2563
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในนาข้าว ประจำปี 2563
3 โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฯ
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฯ
5 โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
โรงเรียนวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์)
6 โครงการเกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย หางไกลสารพิษ
ประจำปีงบประมาณ 2563
7 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
8 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นประจำปี 2563
9 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
10 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จำนวนเงินที่จ่าย

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดทำ

แหล่งของ
เงิน
ที่เบิกจ่าย

690,000

29มิ.ย63

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

1,240,000

29มิ.ย63

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

137,700
83,053
110,600
3,280
5,000
20,000
172,000

20-ก.ค.-63
21-ก.ค.-63
24-ก.ค.-63
24-ส.ค.-63
8-ก.ค.-63
15-ก.ค.-63
29-ก.ค.-63

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

สปสช.

15,000 20-พ.ย.-62
8,000 11-ม.ค.-63
84,520 24ก.พ.63
25,000 27ก.พ.63

สปสช.

โคโรนา covic 19 (การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองฯ)

11,655
54,720
82,080
170,000
6,400

26 มี.ค.63
30มี.ค.63
3 เม.ย.63
10 เม.ย.63
10เม.ย.63

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โครงการพลังคนไทยร่วมใจฯ

งบประมาณ

15,000 18-พ.ย.-62

13 มี.ค.63

จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโควิด-19ฯ

งบประมาณ

สปสช.

30,000

จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 (24 แกลลอน)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 (36 แกลลอน)

งบประมาณ

65,000 31-ต.ค.-62
150,000 7-พ.ย.-62
1,250 12-พ.ย.-62
10,000 14-พ.ย.-62

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฯ
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส12
13
14
15

งบประมาณ

สปสช.
สปสช.
สปสช.

งบประมาณ
งบประมาณ
สปสช.
เงินอุดหนุนเพาะ
กิจ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

-3ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

จำนวนเงินที่จ่าย

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดทำ

16 จ้างสำรวจจำนวนสุนัขตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
ในระดับท้องถิ่น ประจำปี 2563
5,562 5 พ.ค.63
17 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็ก 0-5 ปี
20,800 11ก.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่3 ต.บ้านกลึงและหมู่ที่ 4 ต.แคออก
395,000 28-พ.ย.-62
2 โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563
52,325 18-ธ.ค.-62
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
19,600 5-ก.พ.-63
4 จัดซื้อกระเป๋าตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
4,000 7-ก.พ.-63
5 จัดซื้ออุปกรณ์และค่าเช่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
ตกจากที่สูงในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
3,000 7-ก.พ.-63
6 จัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
2,370 7-ก.พ.-63
7 จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลึง (บ้านพัง)
4,429 16-มี.ค.-63
8 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV
29,940 12พ.ค.63
9 จัดจ้างงานรื้อย้ายเสากล้อง CCTV หมู่ที่ 4 ต.แคออก
5,000 24 ส.ค.63
10 โครงการ"เยาวชนไทย ต้องรู้ แต่ไม่ต้องลองยาเสพติด"ประจำปี 2563
11 โครงการฝึกอบรมความรู้ เติมความรักมอบความรู้ ต่อสูย้ าเสพติด ประจำปี2563

1
2
3
4

1
2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมา เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงประจำเดือนตุลาคม2562
จ้างเหมา เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงประจำปี 2563
โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืชคลองภายในต.บ้านกลึง
หมู่ที่ 1,2,4,5,7 และ หมู่ที่ 1,2 ต.แคออก
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล)ขุดลอกคลอง ตาม
โครงการ
คลองสวยน้ำใส หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลึงและหมู่ที่1-4 ต.แคออก

18,200
27,500

9 ก.ย.63
18 ก.ย.63

45,000 28 ต.ค. 62

แหล่งของ
เงิน
ที่เบิกจ่าย
งบประมาณ
สปสช.

เงินสะสม
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
บ้านพักเด็กจ.อ
ยุธยา
สปสช

งบประมาณ

450,000

25 พ.ย.63

งบประมาณ

500,000

3 ม.ค.63

งบประมาณ

46,540

8 พ.ค.63

งบประมาณ

13มี.ค.63

งบประมาณ

6ส.ค.63

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดทำป้ายไวนิลรัชการที่ 10
2,311
จัดทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
963

-4ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด ประจำปี 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริการ
จ้างตัดผ้าใบเต้นท์โค้ง(หน้าอบต.บ้านกลึง)
จัดจ้างทำปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วย
การจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม (DLTV)
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานอบต.บ้านกลึง
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford กง 7304
โครงการปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลห้องน้ำ อบต.บ้านกลึง
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานอบต.บ้านกลึง

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดทำ

แหล่งของ
เงิน
ที่เบิกจ่าย

40,000 24-ก.พ.-63

งบประมาณ

29,000
24,300

12พ.ย.62
27 ธ.ค.62

งบประมาณ

6,700
8,100
18,600
181,000
10,600

27 ก.พ.63
20ก.ค.63
22ก.ค.63
23 ก.ค.63
30ก.ค.63

งบประมาณ

18,692 17 ส.ค.63
2,900 24 ส.ค.63
6,000 26 ส.ค.63
4,500 25-ส.ค.-63

งบประมาณ

จำนวนเงินที่จ่าย

งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ T-BELT สายพานไทม์มิ่ง

รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ vigo กจ 9707
จ้างซ่อมไดร์ชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ vigo กจ 9707
จ่ายค่าเช่าพื้นที่รายปี และค่ารักษา Domain Website อบต.บ้านกลึง
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใส้กรอง ปอดกรองอากาศ มือปิดฝาท้าย
รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford กง 7304
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ประจำปี 2563

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

3,100

2 ก.ย.63

งบประมาณ

11,000

7-ส.ค.-63

งบประมาณ

ภาคผนวก

