การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง สามารถชี้ ถึ ง ผลการด าเนิ น งานและสามารถใช้ เ ป็น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย
ส าหรั บ การติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น นั้น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กาหนดให้
มีคณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
-

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
2
2
2
2

คน
คน
คน
คน
คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกาหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ประกอบจากหลายฝ่ ายด้ว ยกัน ทั้งผู้ แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
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ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไว้ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามผล (Monitoring)
การติดตามนั้ น จะทาให้ เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิ บัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและ
แผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart
ที่ทาให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดาเนินการ
ในช่ว งใด ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ห รือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation )
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
(Standart criteria) และตัวชี้วัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่
ได้กาหนดไว้ในแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนาไปดาเนินการเพื่อไปดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการ
พัฒนาที่กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกาหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ
การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กาหนดไว้หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานที่ทาไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดาเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่าย
ล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสาหรับ
จัดทาโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสาเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
วางแผนโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลวั ดยม ได้ดาเนิน การแต่ง ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด ยม มี ห น้ า ที่ ก าหนดแนวทาง วิ ธีก ารในการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดยม ผู้บริห ารองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบลวัดยม พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีงานนโยบายและแผน สานัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลจะรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นาไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
รายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลวัดยม โดยงานนโยบายและแผนได้กาหนดติดตามผลโครงการโดย
ติดตามเป็ นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดาเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่
ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดาเนิน งานแล้ว เสร็จ กาลังดาเนินการ ยังไม่ ได้ดาเนินการ หรืออื่น ๆ แล้ ว สรุป
ภาพรวมว่าได้ดาเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน
รูปแบบการติดตามผล
งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดรูปแบบการติดตามผล
โครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมิ นผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการ
ดาเนินงานสัดส่วนการดาเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น
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แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม โดย
จะทาการประเมินและรายงานหลังจากจัดทาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
13. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
14. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง )

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

มี
การดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน





















หน้า 4

แบบที่ 2 แบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยกาหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ เริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป หรือ รายไตรมาส
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
( 1 ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม )
( 3 ) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน )

( 2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )
( 4 ) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
1

โครงการตามแผนพัฒนา

โครงการปรับปรุงถนน หมู่ 3
ซอยวัดขวิด ทางออกถนน 3469
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 6
ซอยบ้านคุณบุญชู เพ็งสาตร์
3 โครงการปรับระดับถนน หมู่ 8 ตัง้ แต่
ถนน 3469 ถึง หมู่ 6
4 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าม
คลองชลประทาน หมู่ 5 บริเวณบ้าน
ป้าเล็ก มาตรบรรจง
5 โครงการติดตั้งไฟทาง หมู่ 6 ซอยบ้าน
คุณอุทุมพร ทองคาเปลว
6 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
หมู่ 1 จากบ้านนายพร วินทะสมบัติ
ถึง ถนน 3469
7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
ซอยบ้านคุณบุญเรือง คงสะอาด หมู่ 3
8 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์
พร้อมก่อสร้างโดมหลังคาเหล็ก หมู่ 5
วัดลาดระโหง
9 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
หมู่ 4 วัดกลางขุนแผน
10 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
หมู่ 5 วัดลาดระโหง

งบประมาณ
420,000

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ



85,400



7,650,000



280,000

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง
420,000

หมายเหตุ



9,300



300,000



95,000



500,000



2,000,000



2,000,000



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1
ถนนเส้นไปโฉนดที่ดินฉบับแรกของ
ประเทศไทย ถึง เขตตาบล
ตลาดเกรียบ
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 1
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส
หมู่ 5 จากอู่เล็ก ถึงบ้านกานันสมศักดิ์
ชัยมาต
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โฉนดทีด่ ิน
ฉบับแรกของประเทศไทย
15 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ 6
ถึง หมู่ 7
16 โครงการขุดลอกคลองทั้งหมดในตาบล
วัดยม
17 โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลอง
หมู่ 1 ถึง บ่อยืม หมู่ 1
18 โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ 1
19 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
หน้า รร.วัดยม พร้อมถนนและไฟทาง
หมู่ 1
20 โครงการก่อสร้างสะพาน ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่สวง , บ้านนางสายทอง , บ้าน
นายบรรเชิญ หมู่ 2
21 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นดินจาก
ปากคลองถึงประตูน้าสองฝั่ง หมู่ 3
22 โครงการเสริมหูช้าง ซอยวัดขวิดติด
ถนน 3469 หมู่ 3
23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าแบบ
รางวี ซอยวัดขวิด หมู่ 3
24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย
บ้านคุณมนัส ภาคอินทรีย์ หมู่ 3
25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
แบบรางวี บริเวณปากทางซอยวัดขวิด
หมู่ 3
26 โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ
และห้องน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3
27 โครงการก่อสร้างสะพานท่าน้า
ซอยบ้านคุณสมจิตต์ ,ซอยบ้านคุณ
ชะมัยพร ไวยธารี หมู่ 3

5,122,000

ไม่ได้
ดาเนินการ


5,540,000



1,500,000



12,000,000



5,000,000



1,500,000



90,000



380,000



2,600,000



75,000



1,500,000



180,000



150,000



250,000



230,000



50,000



100,000



งบประมาณ

ดาเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

หน้า 6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย
บ้านคุณฉลอง ไวยเกษี หมู่ 4
29 โครงการถมดิน บริเวณหมู่ 4
30 โครงการเชื่อมต่อท่อประปาเข้าบ้าน
103 ครัวเรือน หมู่ 5
31 โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้าน
คุณจารูญ ภูร่ ะหงษ์ หมู่ 5
32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านคุณจารูญ ภูร่ ะหงษ์ เขตติดต่อ
ตาบลตลาดเกรียบ หมู่ 5
33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้า ซอยบ้านคุณศรีนวล
หมู่ 6
34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย
บ้านคุณละหม้าย สาหร่าย หมู่ 6
35 โครงการก่อสร้างสะพานท่าน้า ซอย
บ้านคุณส่าง รุจิธรรม หมู่ 6
36 โครงการก่อสร้างสะพานท่าน้า ซอย
บ้านคุณอนัน ไวยจะรี หมู่ 6
37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้า ซอยบ้านคุณห้วยแก้ว
โต๊ะนาค หมู่ 6
38 โครงการก่อสร้างรั้วรอบโดมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 7
39 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ 7
40 โครงการขุดลอกคลองขวาง หมู่ 8
41 โครงการปรับปรุงไหล่ทางสองฝั่ง ซอย
บ้านคุณสมพงษ์ ถึง ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 8
42 โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ
และห้องน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8
43 โครงการเสริมถนนยกระดับเลียบถนน
ชลประทาน หมู่ 8
44 โครงการขุดลอกลาราง และราง
ระบายน้า บริเวณศาลเจ้าพ่อรุ่ง หมู่ 2
45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านคุณวิชัย ไวยพุฒ หมู่ 3

งบประมาณ

ดาเนินการ

750,000

ไม่ได้
ดาเนินการ


1,000,000



300,000



15,000



215,000



570,000



350,000



95,000



95,000



85,000



68,000



3,300,000



100,000



65,000



50,000



1,500,000



50,000



160,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

31,000


หน้า 7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

46 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
นายเจียก ไวยนิยี หมู่ 4
47 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านคุณพันทอง ภาคโภคี หมู่ 8
48 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักสาหรับ
ประชาชน บริเวณด้านข้างที่ทาการ
อบต.วัดยม
49 โครงการขุดลอกและกาจัดวัชพืช
คลองขวาง หมู่ 4,6,7,8
50 โครงการขุดลอกบ่อหลา ทั้ง 2 ข้าง
ถนนสาย 3469 หมู่ 1,2,3,4,6,7,8

งบประมาณ

ดาเนินการ

223,000

ไม่ได้
จานวนเงินที่
ดาเนินการ
จ่ายจริง


341,000



85,000



150,000



480,000



หมายเหตุ

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

1
2

30,000
10,000
50,000



4

โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่นา้
โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดใช้
ปุ๋ยเคมี
โครงการประชาอาสาปลูกต้นไม้ ช่วย
ลดภาวะโลกร้อน
โครงการรณรงค์ไม่เผาตอซังในนาข้าว

ไม่ได้
ดาเนินการ



45,000



5

โครงการรณรงค์การกาจัดขยะถูกวิธี

50,000



3

งบประมาณ

ดาเนินการ

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

1

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่น
2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
4 โครงการจัดงานวันเด็ก
5 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา
6 โครงการดนตรีไทยในชุมชน
7 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางาน
ช่วงปิดเทอม
8 โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน
9 โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
11 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน
12 โครงการจัดแข่งขันทางวิชาการ
13 โครงการอบรมและการพัฒนากลุม่
อาชีพในตาบล
14 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ
15 โครงการผลิตปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต
16 โครงการป้องกันและกาจัดเพลี้ย
กระโดดสีนาตาลในนาข้
้
าว
17 โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล
18 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน
19 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
21 โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการ
22 โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์
23 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

งบประมาณ
350,000
540,000
1,200,000
50,000
10,000

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ





100,000
34,950




30,000
30,000




300,000



10,000



20,000



50,000



78,000



90,000



22,000



45,000



30,000



20,000



20,000

หมายเหตุ



20,000
10,000

2,500,000
620,000
6,000

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง
189,935

ไม่มีนักเรียน/นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ






การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 9

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

24 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.)
25 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
แข็งแรง
26 โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม
27 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่
ของสตรี
28 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ
29 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ
30 โครงการให้ความรูส้ ่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
31 โครงการอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
32 โครงการอุดหนุนงานกิ่งกาชาดอาเภอ
33 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
บางปะอิน
34 โครงการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
35 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
ต้านยาเสพติด
36 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
37 โครงการป้องกันและขจัดปัญหา
ยาเสพติด
38 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
39 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก หมู่ 6
40 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.วัดยม
41 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าแบบ
รางวี บริเวณด้านหน้าและด้านข้างทิศ
ใต้ ศพด.วัดยม
42 โครงการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท
ด้านหน้าทางเท้าและด้านหน้าทางเข้า
ศพด.วัดยม

20,000

ไม่ได้
ดาเนินการ


10,000



20,000



20,000



450,000



งบประมาณ

50,000

ดาเนินการ



44,503.20



60,000

15,000
20,000




20,000



100,000



20,000
100,000




27,625


150,000
100,000
65,000

หมายเหตุ



20,000
60,000

จานวนเงินที่
จ่ายจริง



99,950


70,000



280,000



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 10

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
สนามด้านหน้า ศพด.วัดยม
44 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
45 โครงการอุดหนุนอาเภอบางปะอินจัด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช
46 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอบางปะอิน
(ศป.ปส.อ.บางปะอิน)
47 โครงการอุดหนุนการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

งบประมาณ

ดาเนินการ

35,000
50,000



30,000



ไม่ได้
ดาเนินการ


20,000



160,000



จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
25.53
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
และวันผูส้ ูงอายุ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

150,000

ไม่ได้
ดาเนินการ


200,000



โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น
แห่เทียนพรรษา
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี

50,000
50,000




10,000



โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอ
บางปะอิน
โครงการปกป้องเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

15,000



15,000



30,000



โครงการตามแผนพัฒนา

งบประมาณ

ดาเนินการ

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 11

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

1

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกทบทวน
โครงการก่อสร้างป้อมจุดตรวจ
โครงการรวมใจตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟ
โครงการบรรเทาสาธารณภัย
โครงการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1-8

2
3
4
5
6
7

งบประมาณ
60,000

ดาเนินการ

ไม่ได้
ดาเนินการ



100,000



245,000
10,000
100,000
20,000
550,000







จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง
17,909.50

หมายเหตุ

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
14.28
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

1

โครงการจัดประชุมประชาคม

2
3

โครงการ อบต. เคลื่อนที่
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการสนับสนุนงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก
โครงการประชาสัมพันธ์โฉนดที่ดิน
ฉบับแรกของไทย

4
5

งบประมาณ
15,000

ดาเนินการ


30,000

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง
1,950

หมายเหตุ




60,000
100,000
20,000

ไม่ได้
ดาเนินการ



20,000


*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
40.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 12

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

1

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์และรถยนต์ของ อบต.
วัดยม
โครงการสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียน
แก่บุคลากร
โครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ประชาคมอาเซียน
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

174,000

ไม่ได้
ดาเนินการ


20,000



10,000



10,000



10,000



โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง
(สาหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
โครงการจัดซื้อปั๊มน้า
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้า พร้อม
อุปกรณ์
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวัดยม)
โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน
(สานักปลัด)
โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
(สานักปลัด)
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมลาโพง
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุม
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกซ์)
(สานักปลัด)
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบมัลติฟังชั่น
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ หล็ก ฯลฯ (สานักปลัด ,
กองคลัง , กองช่าง)
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบ
ดิจิตอล
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เรือพร้อม
อุปกรณ์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(สานักปลัด)
โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
(สานักปลัด)

100,000



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

งบประมาณ

28,000
70,000

ดาเนินการ




จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

28,000


61,000
10,000



10,000



45,000



45,000

250,000



96,000

15,000



100,000



90,000



20,000



50,000



32,000



32,000

6,400



6,400

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

หน้า 13

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)
ที่

โครงการตามแผนพัฒนา

งบประมาณ

ดาเนินการ

21
22
23
24

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
โครงการจัดซื้อถังขยะ
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ

30,000
120,000
170,000
10,000



ไม่ได้
ดาเนินการ

หมายเหตุ




80,000


7,000



500,000



3,000



60,000



29 โครงการจัดซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์

50,000



30 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

13,000



25 โครงการจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย
(แบตเตอรี่)
26 โครงการจัดซื้อตู้บรรทุกมูลฝอย
(6 ล้อ)
27 โครงการจัดซื้อไม้สต๊าฟแบบชัก
4 เมตร
28 โครงการจัดซื้อเต็นท์พร้อมผ้าใบ

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง
29,800

*** โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 7 รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ ดาเนินการ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
33.33
การประเมินผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด ยม ก าหนดประเมิ น ผลตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา คื อ การ
ประเมินผลโครงการจะกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินจะ
พิจารณาเรื่องปริมาณค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์
และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นาไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม
สรุป องค์การบริหารส่ว นตาบลวัดยม ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ในปีงบประมาณ 2561 เดือนเมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 152 โครงการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดยม ได้ดาเนินการ 28 โครงการ คิดร้อยละ 18.42

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม
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