รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนิ น การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ า วและ มี
ประสิ ทธิภ าพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบางเตย จึงได้
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- วิธีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อปท.
- พันธกิจหลักการพัฒนาของ อปท.
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ อบต.บางเตย
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานของ อบต.บางเตย
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ภาคผนวก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อบต.บางเตยในภาพรวม
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
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บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบางเตย ในฐานะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น มี ภ าระหน้ าที่ ที่ จ ะต้อ งให้ ก ารบริก ารแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจาเป็น ที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอันประกอบด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี และแผนดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่
ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา นอกจากนี้ตามระเบียบที่อ้างถึงยัง
กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผลที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามแผน
และบ่งชี้ผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินการโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูล ป้ อนกลั บ เกี่ย วกั บ การดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ปัญหาที่กาลั ง เผชิญอยู่ ประสิ ทธิภ าพของวิธีการ
ดาเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิ จ กรรมไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ น้ อ ยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น เกิ ด ปั ญ หาในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการ
ดาเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานใน
ระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็น
เช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่ างไร อัน เป็ น ตัว ชี้วัดว่า แผนงานที่ได้ดาเนิน การไปแล้ ว นั้นให้ ผ ลเป็นอย่างไร นาไปสู่ ความส าเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเตยใช้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
บริหารงาน ดังนี้
2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย สามารถพิจารณาจากการ
ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
2.3 เป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
3.1 เพื่อให้ การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ เกิดประโยชน์ต่ อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
4. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย ที่ได้ รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุม
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ
และการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเตย และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย เพื่ อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางเตยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย คณะกรรมการพัฒนานายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางเตย และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
5. วิธีกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
5.1 แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่ง แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
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5.2 แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยจะรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
5.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนด และมีกาหนดเวลาในการรายงานปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยใช้แบบที่ 3/2 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
“ท้องถิ่นพัฒนา ชาวชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหาร การศึกษาตลอดชีพ
จุดประทีปคุณธรรม นาพาสิ่งแวดล้อม”
2. พันธกิจหลักกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จึงกาหนดพันธกิจในการพัฒนา
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย ดังนี้
1. พัฒนาและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
2. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการ
3. เร่งรัดพัฒนาคนในชุมชน ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาสังคม
4. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตลอด
ชีพ ให้ กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิช าการ และ
เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนทีทันสมัยได้มาตรฐาน
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน ในทุ ก ๆ ด้ า น เช่ น ด้ า นการ
รักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟู
6. สร้างเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยจัดระบบสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ทั้งด้านอาชีพ ด้าน
การสงเคราะห์ ด้านกีฬานันทนาการ และด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
7. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยอาชีพหลักทางด้าน
การเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้กับชุมชนเมือง และอาชีพเสริม ส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัว
8. ส่งเสริมทานุบารุง การศาสนา อนุรักษ์วัฒนาธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดารงสืบต่อไป
9. จัดระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน ให้ปลอดจากมลพิษ เป็นชุมชนที่น่าอยู่
อาศัย
10. สนับสนุน และส่งเสริมการบริหารจัดการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในตาบล ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม ทั้งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร ได้อย่างสะดวก
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง
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3. เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครอง และพัฒนาชุมชน
4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษา รักในการศึกษาใฝ่ หาความรู้
ซึ่งสามารถนาความรู้นั้นมาประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย
6. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. เพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนให้ก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยเน้นการเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ให้ชุมชนเมือง
8. เพื่อทานุ บ ารุ งการศาสนา อนุรักษ์วัฒ นาธรรม ประเพณีงานของไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
9. เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่น่าอยู่
10. เพื่อให้องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงำน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
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ส่วนที่ 2
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
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แบบที่ 1 กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
มี
การดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
2.13 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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ไม่มี
การดาเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
2. รายงานผลการดาเนินงาน
(1) ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
(2) ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ได้กำหนดโครงกำรที่จะดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ,ครั้งที่ 2/2561
2561
2562
2563
2564
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ

ยุทธศำสตร์
1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบัน ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว และการขนส่ง
6.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี
รวม

341 341,330,000.00

336 334,894,000.00

336 334,894,000.00

336 334,894,000.00

10

1,860,000.00

10

1,860,000.00

10

1,860,000.00

10

1,860,000.00

7

490,000.00

7

490,000.00

7

490,000.00

7

490,000.00

69 25,501,400.00

69 25,501,400.00

69 25,501,400.00

69 25,501,400.00

40

40

40

40

2,234,000.00

2,234,000.00

2,234,000.00

2,234,000.00

47 20,395,000.00

47 20,395,000.00

47 20,395,000.00

47 20,395,000.00

514 391,810,400.00

509 385,374,400.00

509 385,374,400.00

509 385,374,400.00
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4. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2561
ยุทธศำสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
2.การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน
พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย
กรรม การ
ท่องเที่ยว และ
การขนส่ง
6.การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและ
สังคม
ที่ดี
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่เสร็จ

จำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ดำเนินกำร
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงกำรที่
ยังไม่ได้ดำเนินกำร

จำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก

จำนวนโครงกำรที่
มีกำรเพิ่มเติม

จำนวนโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

19

5.57

7

2.05

310

90.91

-

-

5

1.47

341

100

5

50

-

-

5

50

-

-

-

-

10

100

-

-

-

-

7

100

-

-

-

-

7

100

15

21.74

-

-

50

72.46

-

-

4

5.80

69

100

-

-

-

-

40

100

-

-

-

-

40

100

5

10.64

-

-

42

89.36

-

-

-

-

47

100

39

7.59

7

1.36

459

89.30

-

-

9

1.75

514

100
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5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
และการขนส่ง
6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ

เงินสะสม
จำนวนเงิน ร้อยละ

รวม
จำนวนเงิน

ร้อยละ

4,526,398

36.38

7,917,500

63.62

12,443,898

100

2,381,841

100

-

-

2,381,841

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

73.91

7,917,500

26.09

-

15,211,845.92

315,074.71
22,435,159.63

-

-

15,211,845.92

100

-

-

315,074.71

100

30,352,659.63

100

6. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
โครงกำร
1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายยายพวง – โสธราเวช หมู่ที่ 1
บ้านดอนกา ตาบลบางเตย
2. จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17
ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ
ประจาเรือ จานวน 1 ลา
รวม

ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำร
ระหว่ำง
ยังไม่
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร ดำเนินกำร


งบประมำณ
งบประมำณ งบประมำณ
ที่ได้รับ
ที่เบิก
2,026,600
1,380,000



-

-

80,000

79,800

-

-

-

-

-
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6. โครงกำรที่ได้รับเงินจำกหน่วยงำนอื่นๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
โครงกำร
1. จ้างเหมาทาเรือกาจัดวัชพืช
พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์
ประจาเรือ จานวน 1 ลา

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ดำเนินกำร ระหว่ำง
ยังไม่
งบประมำณ งบประมำณ
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ที่ได้รับ
ที่เบิก
428,000
425,000
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หมำยเหตุ
กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
บริษัท กัลฟ์
เจพี เอ็นเอส
เค จากัด

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 กันยำยน 2561
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2561
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์
จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำรที่
จำนวนโครงกำร
ปรำกฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
341
19
2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
10
5
รักษาความสงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
69
15
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
40
การท่องเที่ยว และการขนส่ง
6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
47
5
รวม
514
44
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม
- 12 -

พอใจมำก
ร้อยละ
22
20
16
21
20
29
27

พอใจ
ร้อยละ
78
80
83
75
78
70
71

ไม่พอใจ
ร้อยละ
1
4
2
1
2

19
25
22.11

77
72
76

4
3
1.89

ภำคผนวก
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตยในภำพรวม
แบบติ
าเนินงานขององค์
กรปกครองส่
วนท้ องถิ
่ น หารส่วน
: แบบทีด่ ตามผลการด
3/2 เป็นแบบสารวจความพึ
งพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์
การบริ

คำชี้แจง
ตาบลบางเตยในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง รอบเดือน เมษายน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม
2561) และรอบเดือน ตุลาคม (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก

(1) ชาย 56 คน (2) หญิง 44 คน
(1) ต่ากว่า 20 ปี 5 คน (2) 20 – 30 ปี 13 คน
(4) 41 – 50 ปี 28 คน (5) 51 – 60 ปี 25 คน
(1) ประถมศึกษา 26 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน
(4) ปริญญาตรี 23 คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน
(1) รับราชการ 5 คน
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 คน
(4) รับจ้าง 18 คน
(5) นักเรียนนักศึกษา 5 คน
(7) อื่น ๆ - คน

(3) 31 – 40 ปี 18 คน
(6) มากกว่า 60 ปี 11 คน
(3)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 10 คน
(6) อื่น ๆ - คน
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 16 คน
(6) เกษตรกร 43 คน

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
22
78
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
20
80
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
16
83
1
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
21
75
4
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
20
78
2
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
29
70
1
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
27
71
2
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
19
77
4
9) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
25
72
3
22.11
76
1.89
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
8.00
7.96
7.98
7.77
7.99
8.10
8.07
8.28

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
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คะแนน
(10 คะแนน)
8.24
8.01
8.08
8.06
8.05
8.10
8.08
8.24

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
7.98
7.81
7.87
7.80
7.81
7.98
8.00
7.96

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้
คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
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คะแนน
(10 คะแนน)
8.20
8.00
7.97
8.05
7.90
8.11
8.19
8.22

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยวและกำรขนส่ง
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
7.83
7.73
7.81
7.79
7.75
7.89
7.93
7.89

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเตยของท่านอย่างไร
ควำมพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
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คะแนน
(10 คะแนน)
8.07
7.95
7.93
8.77
7.95
8.11
8.08
8.25

ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณ
ลำดับ
โครงกำรพัฒนำ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,700,000
ซอยพวงมณี หมู่ที่ 1 ตาบลบางเตย
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,258,000
ซอยสาราญ ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตาบลบางเตย
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
487,000
ซอยร่วมเจริญ 2 หมู่ที่ 5 ตาบลบางเตย
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
571,000
คอนกรีต ซอยจาเริญรัฐ ซอย 1 หมู่ 9 ตาบล
บางเตย
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
954,000
คอนกรีต ถนนประสานมิตร ซอย 1(ต่อจาก
ถนนแนวเดิม) หมู่ 12 ตาบลบางเตย
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,128,000
ถนนบางเตยพัฒนา ซอย 4 หมู่ที่ 8 ต.บางเตย
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบางเตยพัฒนา ซอย 1 (ซอยถนอมทรัพย์)
หมู่ที่ 10 ตาบลบางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตาบล
บางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตาบลบางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเพ็งพานิช หมู่ที่ 4 ตาบลบางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลบางเตย
โครงการลงหินคลุกซอยนาคสมบูรณ์ หมู่ 1
ตาบลบางเตย
โครงการลงหินคลุกซอยตาจ่าง หมู่ 1 ตาบล
บางเตย

เบิกจ่ำย
(บำท)
1,426,000

แหล่ง
งบประมำณ
-

1,186,000

-

448,000

-

หมำยเหตุ
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2560
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2560
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2560

560,000

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ

880,000

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ

1,067,000

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ

ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560
ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560

558,000

528,000

ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560
อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560

1,029,000

974,300

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560

2,007,000

2,000,000

-

จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

594,000

592,000

-

1,208,000

1,205,000

-

1,063,000

1,060,500

-

จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

173,000

173,000 อบต.งบประจาปี

156,000

146,900 อบต.งบประจาปี
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ลำดับ

โครงกำรพัฒนำ

15

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง
- โครงการจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป
- จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ 3,7,8,12
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
ถนนสาย ฉช. 2004 แยกทางหลวงหมายเลข
34 บ้านบางพระ งบประมาณ 1,967,000 บาท
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายยายพวง – โสธราเวช หมู่ที่ 1
บ้านดอนกา ตาบลบางเตย

16
17

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
150,000

เบิกจ่ำย
(บำท)

แหล่ง
งบประมำณ
อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ

20,000
26,000
2,026,600

-

-

แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชิงเทรา
ดาเนินการ

1,380,000

-

อุดหนุนเฉพำะกิจ

โครงกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
1,276,000
ประสานมิตร ซอย 2 (บ้าน ผญ.เสน่ห์ นฤภัย)
หมู่ที่ 8 ตาบลบางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
2,813,000
บางเตยพัฒนา หมู่ที่ 8 (เชื่อม หมูท่ ี่ 10) ตาบล
บางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
540,000
แพรกอ้ายพร้อ ซอยตาแจ่ม หมู่ที่ 12 ตาบล
บางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,010,000
ถนนแพรกอ้ายพร้อ หมู่ที่ 12 ตาบลบางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,113,000
ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ตาบลบางเตย
โครงกำรพัฒนำ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบางเตยพัฒนา ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตาบล
บางเตย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 4 (ซอยเกษมสุข)
หมู่ที่ 13 ตาบลบางเตย

7

เบิกจ่ำย
(บำท)
-

แหล่ง
งบประมำณ
-

-

-

จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

-

-

จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

-

-

จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

-

หมำยเหตุ
จ่ำยขำดเงิน
สะสม ปี 2561

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ

604,000

-

ตำมข้อบัญญัติ
ปี 2561
กั
น
เงิ
น
งบประมำณ
อบต.งบประจาปี
ตำมข้อบัญญัติ
ปี 2561

1,065,000

-

อบต.งบประจาปี กันเงินงบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติ
ปี 2561

1.2 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
1
2

โครงกำรพัฒนำ
โครงการขุดลอกคลองหลอดตาชุ่ม หมู่ 1
ตาบลบางเตย
จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17
ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ
ประจาเรือ จานวน 1 ลา

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
79,000

เบิกจ่ำย
(บำท)
143,000

80,000

79,800
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แหล่ง
งบประมำณ
อบต.งบ
ประจาปี
-

หมำยเหตุ
โอนเพิ่ม 67,000
บาท
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

ลำดับ

โครงกำรพัฒนำ

3

จ้างเหมาทาเรือกาจัดวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ประจาเรือ จานวน 1 ลา

4

โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ 6,8,10
และคลองแพรกบางเตย หมู่ 7,8
(ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต)
โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ที่ 4
ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ที่ 6
ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ที่ 8
ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองแพรกบางเตย
หมู่ที่ 8 ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองแพรกบางเตย
หมู่ที่ 9 ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองแขวงกลั่น หมู่ที่ 8
ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ที่ 10
ตาบลบางเตย
โครงการกาจัดวัชพืชคลองบางพระ หมู่ที่ 11
ตาบลบางเตย

5
6
7
8
9
10
11
12

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
428,000
50,000

เบิกจ่ำย
(บำท)
425,000

แหล่ง
งบประมำณ
-

1,650 อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็น
เอสเค จำกัด

อบต.บางเตย
สนับสนุนค่า
น้ามันเชื้อเพลิง

6,548

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
แหล่ง
ลำดับ
โครงกำรพัฒนำ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
(บำท)
งบประมำณ
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
20,000
2,850 อบต.งบประจาปี
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
20,000
7,344 อบต.งบประจาปี
เทศกาลสงกรานต์
3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
30,000
18,550 อบต.งบประจาปี
สาธารณภัย
4 รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
2,500,000
2,310,000 อบต.งบประจาปี
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า
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หมำยเหตุ

กันงบประมำณ
ตำมข้อบัญญัติฯ
ปี 2560

2.3 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
1

โครงกำรพัฒนำ
เงินสารองจ่าย
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จานวน 7 ราย
งบประมาณ 29,590 บาท
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จานวน 1 ราย
งบประมาณ 3,400 บาท
- ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จานวน 4 ราย
งบประมาณ 10,107 บาท

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
300,000

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
43,097 อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์
รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
แหล่ง
ลำดับ
โครงกำรพัฒนำ
หมำยเหตุ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
(บำท)
งบประมำณ
1 ค่าอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
534,100
489,080 อบต.งบประจาปี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย 4 ศูนย์
2 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน 4 แห่ง
1,916,000
1,920,000 อบต.งบประจาปี
โอนเพิ่ม
4,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
3
1,223,000
1,192,987.92 อบต.งบประจาปี
ศูนย์ และโรงเรียน 4 แห่ง
4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
185,300
185,300 อบต.งบประจาปี
4.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
1

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
100,000

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
64,038 อบต.งบประจาปี

12,000

18,575 อบต.งบประจาปี

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
100,000
ประจาปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
20,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
60,000
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี
80,000
ต่างๆ ในสาคัญของทางราชการ

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
84,095 อบต.งบประจาปี

โครงกำรพัฒนำ
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมกาเนินสัตว์เลี้ยง ประจาปี 2561
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

2

หมำยเหตุ

โอนงบประมำณ
เพิ่ม 6,600 บำท

4.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับ
1
2
3
4

โครงกำรพัฒนำ
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10,610 อบต.งบประจาปี
1,150 อบต.งบประจาปี
3,580 อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ

ลำดับ
5

โครงกำรพัฒนำ
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะเอาชนะ
ยาเสพติด ประจาปี 2561

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
80,000

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
63,530 อบต.งบประจาปี

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
8,442,000
2,784,000
18,000
110,000

เบิกจ่ำย
(บำท)
8,431,300
2,625,600
12,000
110,000

หมำยเหตุ

4.5 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
1
2
3
4

โครงกำรพัฒนำ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงกำรของกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเตย
ลำดับที่
โครงกำร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและจัดกลุ่ม
ความเสีย่ ตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
โครงการเฝ้าระวังภาวะไตวายในผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการโดย
แพทย์ในวัน PCU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเตย
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร
โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตาบลบางเตย
โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียนและวัยรุ่น
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุม่ เสีย่ ง (สีเขียวอ่อน)
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี
อายุ 30-60 ปี
โครงการอบรมเรื่องลดขยะลดโรค
โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

แหล่ง
งบประมำณ
อบต.งบประจาปี
อบต.งบประจาปี
อบต.งบประจาปี
อบต.งบประจาปี

งบประมำณ
(บำท)
50,300

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
รพ.สต.บางเตย

28,000

รพ.สต.บางเตย

24,000
21,700
30,000
37,000

รพ.สต.บางเตย
อสม. หมู่ที่ 13
อสม. หมู่ที่ 4
อสม. หมู่ที่ 13

65,765 รพ.สต.บ้านแขวงกลั่น
73,252 รพ.สต.บ้านแขวงกลั่น
27,000 รพ.สต.บ้านแขวงกลั่น
28,300 รพ.สต.บ้านแขวงกลั่น
16,395
อสม.หมู่ที่ 7

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
แหล่ง
ลำดับ
โครงกำรพัฒนำ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
(บำท)
งบประมำณ
1 โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น/อบต.เคลื่อนที่
30,000
1,945 อบต.งบประจาปี
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
210,000
191,202 อบต.งบประจาปี
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม โครงกำรจัดงำน
50,000
อบต.งบประจาปี
ต่ำงๆ
- โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
450
เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นา”
้
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หมำยเหตุ

ลำดับ
4

งบประมำณ
ทีต่ ั้งไว้ (บำท)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นาและ
200,000
บุคลากรท้องถิ่น ประจาปี 2561
โครงกำรพัฒนำ

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
22,477.71 อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ

โครงกำรพัฒนำ

1

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสานักงาน
และบริเวณโดยรอบอาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเตย

งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ (บำท)
154,400

เบิกจ่ำย
แหล่ง
(บำท)
งบประมำณ
99,000 อบต.งบประจาปี

หมำยเหตุ
กันเงิน
งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติฯ
ปี 2560

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปี 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
ยุทธศำสตร์
โครงกำรตำม
โครงกำร
โครงกำร
รวมจำนวน
โครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนำฯ เพิ่มเติมแผนฯ เพิ่มเติมแผนฯ โครงกำรตำม ดำเนินงำน
ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 แผนฯ ทั้งหมด
ปี 2561
(โครงกำร)
(โครงกำร)
(โครงกำร)
(โครงกำร)
(โครงกำร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
336
5
341
19
5.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2
10
10
5
50
ยุทธศาสตร์ที่ 3
7
7
ยุทธศาสตร์ที่ 4
65
4
69
15
21.73
ยุทธศาสตร์ที่ 5
40
40
ยุทธศาสตร์ที่ 6
47
47
5
10.63
รวมทั้งหมด
505
5
4
514
44
8.56
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