รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลตาบลบางเก่า
อาเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรี

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักปลัดเทศบาลตาบลบางเก่า
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

คานา
เทศบาลตาบลบางเก่าได้จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๑๓
(3) การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
เทศบาลตาบลบางเก่าที่จัดทาขึ้นนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาในปี 2522 (ระหว่าง 1
ตุล าคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่ว ยให้ เทศบาลตาบลบางเก่า
สามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมดครบถ้วนทุ กขั้นตอน
มากน้อยเพียงใด รวมไปถึงจานวนโครงการและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาลตาบลบางเก่า
ตุลาคม 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางเก่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางเก่า มีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนิ น การติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จ ากการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งต้องดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
สาหรับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบางเก่าตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตาบลบางเก่าได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้
7 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ตาบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่และน่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้ 7 ด้านได้แก่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการได้สารวจข้อมูล ประกอบด้วย
1. การสารวจข้อมูลการดาเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลบางเก่าตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4. การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า
1

1. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลตาบลบางเก่า
การจั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) มี โ ครงการรวมทั้ งสิ้ น จ านวน 461
โครงการงบประมาณจานวน153,139,380บาทโดยในปี2562มีโครงการรวมทั้งสิ้น 94โครงการจานวน
งบประมาณ 29,555,670 บาท เทศบาลตาบลบางเก่า ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 41,000,000บาทการนาแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 101โครงการงบประมาณ
จานวน 29,555,670 บาท แยกเป็นเงินงบประมาณของเทศบาลตาบลบางเก่า จานวน 23,635,670
บาทงบประมาณขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเพชรบุรีจานวน 5,920,000บาท รายละเอียดแยกตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 15,344,000
บาท ได้รั บอนุ มัติงบประมาณเพื่อน าไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 โครงการ
จานวน 8,681, 000 บาท
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 39 โครงการ
งบประมาณจ านวน 10,428,610 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนาไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 28 โครงการ งบประมาณจานวน 9,463,238 บาท
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,466,500 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนาไปปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จานวน 9 โครงการ งบประมาณจานวน 227,200 บาท
1.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาการวางแผนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พานิ ช ยกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,000 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพื่อนาไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ จานวน 3,000 บาท
1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มี
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7
โครงการ งบประมาณ 224,100 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนาไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 6 โครงการ งบประมาณ จานวน 184,100 บาท
1.6 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้า นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แ ละภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 315,000 บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนาไปปฏิบัติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 10 โครงการ งบประมาณ จานวน 699,000 บาท
1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทั้ ง หมด 22 โครงการ งบประมาณ 1,979,460บาท ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 18 โครงการ งบประมาณ จานวน 2,569,000 บาท
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2. ผลการประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลบางเก่า
2.1ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน9
โครงการ ดาเนิน การแล้ วเสร็ จ 6 โครงการ คิดเป็นสัดส่ว นร้อยละ 66.66 งบประมาณทั้งหมดตามแผน
จานวน 15,344,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 7,312,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.65 ผลของการ
ดาเนินการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรมากยิ่งขึ้น
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 39 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.66
งบประมาณทั้งหมดตามแผนจานวน
9,888,110 บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 8,582,639.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.80 ผลการดาเนินการ
เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเก่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางเก่าได้รับการช่วยเหลือจาก
สวัสดิการรัฐทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 11
โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จานวน 773,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 72.72 เบิกจ่ายแล้วจานวน 155,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ผลการดาเนินการ
ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
2.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นพั ฒ นาการวางแผนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พานิ ช ยกรรม
เศรษฐกิจ พอเพียงและการท่องเที่ ยว มีโ ครงการทั้งหมดตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 1 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒ นา จานวน 3,000 บาท ดาเนินการแล้ ว 1
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 เบิกจ่ายแล้วจานวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ผลการดาเนินการ
นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลบางเก่ามากขึ้น
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7 โครงการ งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา จานวน614,1000 บาท ดาเนินการแล้ว 6โครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 เบิกจ่าย
แล้วจานวน 461,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.18 ผลการดาเนินการ เยาวชนและประชาชนได้รู้จักคัดแยก
ขยะ
2.6 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 12 โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 7 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.33 งบประมาณตามแผนพัฒนาจานวน 697,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน 53,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 ผลการดาเนินงานเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ
วัฒนธรรมตามประเพณี และสามารถเผยแพร่ให้ลูกหลานได้สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
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2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 22
โครงการ ดาเนิ น การแล้ว เสร็ จ 17 โครงการ คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 72.27 งบประมาณตามแผนพัฒ นา
จ านวน 2,199,360 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว จ านวน 898,090 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.83 ผลของการ
ดาเนินงานการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วใน
การติดต่อราชการ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการได้ทั่วถึงและรวดเร็ว
สรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ จานวน101 โครงการ งบประมาณ 29,555,670
บาท ได้ดาเนินการไปแล้ว จานวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ70.29 ของโครงการตามแผนพัฒนาปี
2562 เบิ กจ่ ายไปแล้ ว จ านวน 17,468,492.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.10 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2562
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.1. ปัญหาข้อจากัดด้านงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ เห็นควรประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับภารกิจตามโครงการนั้น ๆ
3.2. ปัญหาด้านการดาเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่สามารถนามาจัดทา
งบประมาณหรือดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการร่วมกันพิจารณาจัดทาร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลตรวจสอบโครงการว่าอยู่อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ และ
ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่จะดาเนินการเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะหากกาหนดโครงการขึ้นมาแล้ว
สามารถดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาของเทศบาล
3.3. ปัญหาด้านการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้รับการจัดทางบประมาณล่าช้าหรือไม่ได้
ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ เห็ น ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีรับผิดชอบและมีส่ว นเกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถดาเนินการได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดาเนินงานและหากไม่ได้ดาเนินการให้บันทึกแจ้ง
ผู้บริหารทราบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางเก่า พิจารณาแล้วเห็นว่า
การดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาล
ตาบลบางเก่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและ
ความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางเก่า
ตุลาคม 2562
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คาขวัญตาบลบางเก่า
หลวงพ่อสุขคู่บ้าน
ชาวเลประมง
ลอยอวนกุ้งปลา
เลิศล้าประเพณี

ขับขานเพลงโนเน
หาดองค์นเรศวร
เกาะท่าไทรงาม
ของดีตาบลเรา

ประวัติความเป็นมา
ตาบลบางเก่าเป็นตาบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกล่าวคือ “
ตาบลบางเก่ารวมตัวกันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมชื่อบ้านสมอเกา เนื่องจากชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในยุคนั้น ได้พบสมอเรือเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่ามีเรือสาเภาของชาวต่างชาติมาทาการค้ากับกรุงศรี
อยุธยา เมื่อประสบลมพายุ ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่า ลมสลาตันทาให้เรือสาเภาถูกลมสลาตันพัดพาอย่าง
แรงจนต้องทอดสมอเพื่อไม่ให้ เรื อนั้ นไหลไปตามลม แต่ก็ไม่ส ามารถจะหยุดการกระทาของแรงลมสลาตัน
ดังกล่าวได้ ลมได้พัดพาเรือไปตามกระแสลม สมอที่ทอดไว้ ได้เกาพื้นทะเลไปเรื่อย ๆ (คาว่าเกา เป็นลักษณะ
ของสมอที่ทอดแล้ว ไม่สามารถทาให้เรือหยุดอยู่กับที่ได้ จึงเกาหรือครูดพื้นทะเลไปตามกระแสลม) จนกระทั่ง
ไปติดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อตาบลว่า สมอเกา และกร่อนคากันมาเป็น สมอเก่าและ
เป็น บางเก่า ในที่สุด”
ในทางประวัติศาสตร์ ตาบลบางเก่าเป็นสถานที่หนึ่ง ที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้
ยกทัพผ่านภายหลังกลับจากการไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อต่อกรุงศรีต่ออยุธยานั่นคือ เมืองทวายและเมือง
ตะนาวศรี ( ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่า ) ครั้นเสด็จกรีฑาทัพกลับ ได้ผ่านตาบลบางเก่า ซึ่งมีบ่อน้าขนาดใหญ่
จึงหยุดทัพให้ไพร่พลทหารได้ชะล้างอานม้า ดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้ จึงเป็นที่มาของคาว่า
“ชะล้างอานม้า” ต่อมากร่อนคาเป็น ชะอาน ซึ่งบ้านบ้านเมืองนี้ได้เรียกว่าเมืองชะอานมาระยะหนึ่ง กระทั่ง
กร่อนเป็นคาว่า ชะอาจนทุกวันนี้ สาหรับชายหาดทะเลบางเก่า ได้มีการขนานนามเรียกชื่อหนึ่งว่าหาดองค์
นเรศวร อีกด้วย
ต าบลบางเก่ า ยกฐานะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื่ อ วั น ที่ ๑๘มี น าคม๒๕๓๙และ
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารตาบลบางเก่าอาเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเทศบาล
ตาบลบางเก่า เมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ.2555แบ่งการปกครองเป็น ๙หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด๑๕,๐๓๑.๒๕ไร่
หรือประมาณ ๒๔.๐๕ตารางกิโลเมตร ประชากร 3,725 คน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมง ปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลสามัญ มีรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท
สภาพทั่วไป
พิกัดที่ตั้ง สานักงานเทศบาลตาบลบางเก่า
ทิศเหนือ
E ๑๐๐.๐๐๔๕๐
ทิศตะวันออก
E ๑๐๐.๐๐๔๔๙
ทิศตะวันตก
E ๑๐๐.๐๐๔๓๑
ทิศใต้
E ๑๐๐.๐๐๔๔๔

N ๑๒.๘๖๘๕๙
N ๑๒.๘๖๘๓๙
N ๑๒.๘๖๘๔๐
N ๑๒.๘๖๘๒๘
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ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
จดตาบลหนองศาลา อาเภอชะอา
ทิศใต้
จดเทศบาลเมืองชะอา
ทิศตะวันออก
จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก
จดตาบลหนองศาลา เทศบาลตาบลนายาง อาเภอชะอา
ระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอชะอา ประมาณ ๑๐กิโลเมตร

วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตาบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. มีการพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
4. มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่
ให้มากขึ้น
7.การบริหารและการจัดการในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางเก่า
เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบางเก่า จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง หมายการ
พัฒนาแต่ละด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการส่งทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว
5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.5 แผนงานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและ
การท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

7

แบบที่ 1การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน

เทศบาลตาบลบางเก่า

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมและปัญหาทีส่ าคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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แบบที่ 2แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลดาเนินงาน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม2561 ถึง 30 กันยายน 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเก่า
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(/) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม )
(/) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม )
(/) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน )
(/) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน )
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ปีที่ 1 2561
ปีที่ 2 2562
ปีที่ 3 2563
ปีที่ 4 2564
ปีที่5 2565
จานวน
จานวน
งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
งบประมาณ
จานวน งบ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ ประมาณ
20
12,031,000
9
15,139,000
15
21,986,500
24
14,770,500
29
16,095,000

32

9,466,000

41

10,428,610

35

9,971,610

35

9,799,610

35

9,799,610

รวม
จานวน งบประมาณ

โครงการ
80,022,000
97

178

49,675,000
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3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(ต่อ)
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดการ
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน

ปีที่ 1 2561
ปีที่ 2 2562
ปีที่ 3 2563
ปีที่ 4 2564
ปีที่ 5
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
8
613,000
10
1,466,500
5
3,019,000
5
643,000
5

2565
งบ
ประมาณ
643,000

รวม
จานวน งบประมาณ
โครงการ
33
6,384,500

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว

1

3,000

1

3,000

2

230,000

2

503,000

1

3,000

7

742,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

80,000

6

224,100

7

5,090,000

6

190,000

6

190,000

28

5,774,100
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3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 2 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
9
315,000

ปีที่ 3 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
11
370,000

ปีที่ 4 2564
จานวน งบ
โครงการ ประมาณ
10
295,000

ปีที่ 5 2565
จานวน งบ
โครงการ ประมาณ
10
295,000

รวม
จานวน งบประมาณ
โครงการ
47
1,430,000

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

155,000

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมี
ส่วน
ร่วมของประชาชน

13

2,856,500

18

1,979,460

14

2,206,460

13

1,239,460

13

1,039,460

71

8,812,340

รวมทั้งสิ้น

84

25,204,500

101

29,555,670

89

42,873,570

95

27,440,570

99

28,065,070

461

153,139,380
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4. จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ปีที่ 1 2561
ปีที่ 2 2562
ปีที่ 3 2563
ปีที่ 4 2564
ปีที่ 5 2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
จานวน
งบ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ประมาณ
12,031,000
15,139,000
21,986,500
14,770,500
16,095,000
20
9
15
24
29

รวม
จานวน งบประมาณ
โครงการ
80,022,000
97

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ

32

9,466,000

41

10,428,610

35

9,971,610

35

9,799,610

35

9,799,610

178

49,675,000

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน

8

613,000

10

1,466,500

5

3,019,000

5

643,000

5

643,000

33

6,384,500

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท่องเที่ยว

1

3,000

1

3,000

2

230,000

2

503,000

1

3,000

7

742,000

4. จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด(ต่อ)
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 2561
จานวน งบประมาณ

โครงกา
ร

ปีที่ 2 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 3
จานวน
โครงการ

2563
งบประมาณ

ปีที่ 4 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 52565
จานวน งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

80,000

6

224,1000

7

5,090,000

6

190,000

6

190,000

28

5,774,100

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

80,000

9

315,000

11

370,000

10

295,000

10

295,000

47

1,430,000

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น

13

2,856,500

18

1,979,460

14

2,206,460

13

1,239,460

13 1,039,460

71

8,812,340

84

25,204,500

101

29,555,670

89

42,873,570

95

27,440,570

99 28,065,070

151

153,139,380
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562
(ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
จานวนโครงการที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
2
22.22

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
1
11.11

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จานวน
ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จานวน
ร้อยละ
-

จานวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนา ปี 2562
จานวน
ร้อยละ
9
100

จานวน
6

ร้อยละ
66.67

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

26

66.66

-

-

2

5.12

-

-

-

-

39

100

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดการ
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน

8

72.72

-

-

1

9.09

-

-

-

-

11

100

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว

1

100

-

-

-

-

-

1

100

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

85.71

-

-

-

-

-

7

100

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

-
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562(ต่อ)
(ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562)
จานวนโครงการที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ
2
16.66

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
จานวน
2
16.66

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
ร้อยละ
ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จานวน
ร้อยละ
-

จานวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนา ปี 2561
จานวน
ร้อยละ
12
100

จานวน
7

ร้อยละ
58.33

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

17

77.27

2

9.09

2

9.09

-

-

-

-

22

100

รวมทั้งสิ้น

71

62.86

6

29.79

8

7.92

-

-

-

-

101

100

6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

15

6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน
7,312,200

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ร้อยละ
41.87

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ
-

รวม
จานวนเงิน
7,312,200

ร้อยละ
41.87

8,582,639.62

49.15

-

-

8,582,639.62

55.86

155,703

0.89

-

-

155,703

0.89

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดการระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน

0

0

-

-

0

0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว

461,730

2.64

-

-

461,730

2.64

53,230

0.30

-

-

53,230

0.30

898,090

5.14

-

-

898,090

5.15

100

-

-

17,463,592.62

100

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
รวม
17,463,592.62

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2562
โครงการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
-

-

รวม

-

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป
-

-
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.1. ปัญหาข้อจากัดด้านงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ เห็นควรประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับภารกิจตามโครงการนั้น ๆ
3.2. ปัญหาด้านการดาเนินการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่สามารถนามาจัดทา
งบประมาณหรือดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการร่วมกันพิจารณาจัดทาร่าง
แผนพัฒ นาเทศบาลตรวจสอบโครงการว่าอยู่อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ และ
ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่จะดาเนินการเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะหากกาหนดโครงการขึ้นมาแล้ว
สามารถดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาของเทศบาล
3.3. ปัญหาด้านการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้รับการจัดทางบประมาณล่าช้าหรือไม่ได้
ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีรับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดาเนินงานและหากไม่ได้ดาเนินการให้บันทึกแจ้งผู้บริหารทราบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางเก่า พิจารณาแล้วเห็นว่า
การดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตาบลบางเก่าเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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แบบที่ 3 / 1แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง
: แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้(ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางเก่า อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
9
39

จานวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ(แล้วเสร็จ)
6
26

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

11

8

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท่องเที่ยว

1

1

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

6

6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12

7

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

22

17

รวม

101

71

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สรุปดังนี้ 1. งบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ปี2562 จานวน 29,555,670 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62) จานวน 17,463,592.62 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.09 ของงบประมาณที่ตั้งตามแผนพัฒนา ปี 2562
2. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 จานวน 101 โครงการจานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62) จานวน 71 โครงการ จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จคิดเป็นร้อยละ70.29ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
18

ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการถมดินบริเวณ
หมู่ที่ 9
ด้านหลังสานักงานเทศบาล
บ้านโตนดหลวง
ตาบลบางเก่า
2.

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
อเนกประสงค์

3.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
บางเก่า หมู่ 9

4.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหน้ารั้วสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเก่า

5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. 61

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

1,250,000 990,000

แล้วเสร็จ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ(กัน
เงินกรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน)
(ปี62)
กาลังดาเนินการ
(กันเงินกรณีได้
ก่อหนี้ผูกพัน)
(ปี 60)

หมู่ที่ 9
บ้านโตนดหลวง

ม.ค. – ก.พ.
62

7,000,000

-

หมู่ที่ 9
บ้านโตนดหลวง

มี.ค.-เม.ย.
61

500,000

-

หมู่ที่ 9
บ้านโตนดหลวง

-

150,000

-

บรรจุในแผน

ต.ค.61 –
ก.ย.62
เม.ย. 62

300,000

186,200

ดาเนินการแล้ว

112,000

108,000

ดาเนินการแล้ว

เม.ย.62

112,000

108,000

ดาเนินการแล้ว

พ.ค. –ก.ย.
62

4,320,000

4,320,000 ดาเนินการแล้ว

พ.ค. –ก.ย.
62

1,600,000

1,600,000 ดาเนินการแล้ว

ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
หมู่ 1 -9
หมู่ 1 -9
โครงการขุดลอกคลองบ้าน
หมู่ที่ 1 และ 2
บางเก่า
บ้านบางเก่า
โครงการขุดลอกคลองบ้าน
หมู่ที่ 5
ปากคลอง
บ้านปากคลอง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง
ลาดยาง (Recycling) (สายคัน
คลองชลประทาน)
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพไร้ วัดโตนดหลวง
มลพิษ
หมู่ที่ 9
รวม 7 โครงการ

ไม่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณ

โดย อบจ.เพชรบุรี

โดย อบจ.เพชรบุรี

15,344,000 7,312,200

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 9 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 7 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 66.66ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 47.65 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 โครงการ (งบประมาณ ทต.
บางเก่า)และงบประมาณของ อบจ.เพชรบุรีจานวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,920,000 บาท)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
ที่

โครงการ

พื้นที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ศพด.
ต.ค. 61-ก.ย.
ทต.บางเก่า
62
2. โครงการอบรมคุณธรรมโรงเรียนวัด
ก.ค.62
จริยธรรม
โตนดหลวง
พุทธบุตร
3. โครงการจัดงานวันเด็ก
ทต.บางเก่า
ม.ค. 62
แห่งชาติประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. โครงการจัดซื้อวัสดุอาหาร
โรงเรียนสังกัด ต.ค.61 -ก.ย.
เสริม(นม) สาหรับเด็กนักเรียน สพฐ.ในพื้นที่
62
ในพื้นที่
ทต.บางเก่า/
1. ศพด.ทต.บางเก่า
ศพด.
2. โรงเรียนวัดโตนดหลวง
ทต.บางเก่า
3. โรงเรียนบ้านบางเก่า
4. โรงเรียนบ้านบางเกตุ
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
โรงเรียน
ต.ค.60-ก.ย.
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ระดับประถม
61
1.โรงเรียนบ้านบางเกตุ
ศึกษาในพื้นที่
2.โรงเรียนบ้านบางเก่า
3.โรงเรียนวัดโตนดหลวง
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ศพด.
ต.ค.61 -ก.ย.
การบริหารสถานศึกษา
ทต.บางเก่า
62
-ค่าอาหารกลางวันของ
ศพด.ทต.บางเก่า
-ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
7. วัสดุอื่น (จัดซื้อเครื่องนอน
ศพด.ทต.
พ.ค. 62
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บางเก่า
บางเก่า
8. อินเตอร์เน็ตชุมชนเทศบาล
ทต.บางเก่า
ก.ย.62
ตาบลบางเก่า
9. โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์
หมู่ที่ 7
มี.ค.62
ประจาหมู่บา้ น(ที่วาง
บ้านบางเกตุ
หนังสือพิมพ์)

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

50,000

19,917

ดาเนินการแล้ว

50,000

25,840

ดาเนินการแล้ว

50,000

19,700

ดาเนินการแล้ว

795,000

647,812.92 ดาเนินการแล้ว

1,500,000

1,341,720 ดาเนินการแล้ว

207,000

245,020

ดาเนินการแล้ว

19,000

15,750

ดาเนินการแล้ว

250,000

34,000

ดาเนินการแล้ว

30,000

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
(กันเงินกรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
(ปี62)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
ที่
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)
10. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์
หมู่ 1-9 ต.ค.61-ก.ย. 62
96,000
96,000
11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
หมู่ 1-9 ต.ค.61-ก.ย. 62 4,550,000 4,622,800
จานวน 573 คน
12. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
หมู่ 1-9 ต.ค.61-ก.ย. 62 1,145,000 1,111,200
13. โครงการบริหารจัดการ
หมู่ 8
ส.ค. 62
10,000
9,800
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
บ้านม่วง
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลบางเก่า
14. โครงการอบรมและส่งเสริม
หมู่ 1-9
พ.ค.. 62
10,000
10,000
อาชีพ
15. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
หมู่ 7
10,000
บ้านบางเกตุ
16.
17.
18.

โครงการเทศบาลตาบลบางเก่า
เคลื่อนที่
เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ 1-9

ก.พ. 62

5,000

600

หมู่ 1 -9

-

50,000

-

หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
บรรจุในแผน
ไม่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว
บรรจุในแผน
ไม่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

หมู่ 8
บ้านม่วง
หมู่ 1-9

ก.ย. 62

20,000

-

ก.พ.-มี.ค.62

130,000

91,755

20.

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบางเก่า
โครงการแข่งขันกีฬาตาบล
บางเก่าคัพ
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

ทต.บ้านลาด

พ.ค.- ก.ค. 62

30,000

-

21.

จัดซื้อวัสดุกีฬา

ทต.บางเก่า

ม.ค. 62

90,000

60,400

ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

22.

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ หมู่ 1-9
ผู้สูงอายุเนื่องในวันผูส้ ูงอายุ
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 และ
ต้านยาเสพติด
2
บ้านบางเก่า
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
หมู่ที่4 และ
ต้านยาเสพติด
5
โครงการแข่งขันกีฬาและ
หมู่ที่ 7
นันทนาการ
บ้านบางเกตุ

เม.ย. 62

50,000

20,000

ดาเนินการแล้ว

ธ.ค.61

15,000

11,400

ดาเนินการแล้ว

ธ.ค.61 –ม.ค.
62
ม.ค.62

15,000
15,000

ไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

19.

23.
24.
25.

15,000
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
ที่
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)
26. จัดสร้างสนามเปตอง จานวน 5
หมู่ 9
ก.พ.62
22,500
สนาม
บ้านโตนด
หลวง
27. โครงการสานสายใยรักแห่ง
หมู่ที่ 1 -9
10,000
ครอบครัว
28. โครงการเฝูาระวังและควบคุมโรค หมู่ที่ 1 -9
155,000
ไข้เลือดออก
29. ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์
หมู่ที่ 1 -9
30,000
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
รวม

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) (ปี62)
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย
โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่
อสม.ตาบลบางเก่า
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศพด.ทต.
บางเก่า
ทต.บางเก่า

มิ.ย.62

10,000

10,000

-

66,000

-

หมู่ที่ 1 -9

-

20,000

-

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
สมทบกองทุนสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นตาบลบางเก่า
อุดหนุนอาเภอชะอาโครงการ
ชะอารวมใจเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อุดหนุนอาเภอชะอาโครงการ
ปูองกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โครงการคัดกรองสุขภาพจิตใน
ชุมชน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
39 โครงการ

หมู่ 1 - 9

ก.พ.62

32,610

26,325

ทต.บางเก่า

ก.ย. 62

150,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

อาเภอ
ชะอา

ต.ค.61ก.ย. 62

10,000

10,000

ดาเนินการแล้ว

อาเภอ
ชะอา

ต.ค.61ก.ย. 62

10,000

10,000

ดาเนินการแล้ว

หมู่ที่ 1 -9

พ.ค.62

45,000

24,400

ดาเนินการแล้ว

หมู่ที่ 1 -9
หมู่ที่ 1 -9

ส.ค. 62
มิ.ย.62

90,000
45,000

76,800
26,400

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

9,888,110 8,582,639.62

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562) จานวน 39 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 26 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 66.66
ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.80ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 28 โครงการ)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
ที่

โครงการ

พื้นที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
1. ปูองกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ทต.บางเก่า ธ.ค.61,ม.ค.62, 60,000
ในช่วงเทศกาล
เม.ย.62
2. โครงการจัดทาปูายรณรงค์ลด
ทต.บางเก่า
ธ.ค.61
8,000
อุบัติเหตุบนท้องถนนและเตรียม
ความพร้อมรับมือ
สาธารณภัย
3. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ทต.บางเก่า
5,000
เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ
4. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
อปพร.
100,000
ทต.บางเก่า
5. จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ใน
ทต.บางเก่า
70,000
การช่วยเหลือและปูองกัน
สาธารณภัย
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทต.บางเก่า
มิ.ย. 62
60,000
เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นสาหรับประชาชน
7. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
พื้นที่
ธ.ค.61
300,000
ทต.บางเก่า

8.
9.
10.
11.

รวม

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุดับเพลิง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จัดซื้อวัสดุอื่น
(จัดซื้อเสื้อชูชีพ จานวน 40 ตัว
จัดซื้อสายส่งน้าผ้าใบ
ขนาด 7 นิ้วจานวน 90เมตร)
11 โครงการ

ทต.บางเก่า
ทต.บางเก่า
ทต.บางเก่า
ทต.บางเก่า

ต.ค. –ธ.ค.61 10,000
ต.ค. –ธ.ค.61 30,000
ต.ค. –ธ.ค.61 100,000
ธ.ค.61,ก.ค.62 30,000

-

0
7,000

0
-

หมายเหตุ

ดาเนินการแล้ว ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว ไม่ได้
ใช้งบประมาณ
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
บรรจุในแผน ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ

49,460

ดาเนินการแล้ว

18,543

ดาเนินการแล้ว
(เบิกจ่ายเป็นค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงในการสูบน้า
ช่วยเหลืออุทกภัย หมู่
ที่ 7 บ้านบางเกตุ)
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

9,700
29,000
42,000

773,000 155,703

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 11 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 8 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 72.72 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 20.14 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 9 โครงการ)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
ที่
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
1 โครงการจัดทาเอกสารแนะนา
ทต.บางเก่า
พ.ย. 60
3,000
0
แหล่งท่องเที่ยว
รวม
1 โครงการ
3,000
0

หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วไม่ได้
ใช้งบประมาณ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 1 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 1 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1 โครงการ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

พื้นที่

ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
หมายเหตุ
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทต.บางเก่า
ส.ค. 62
10,000
6,160
ดาเนินการแล้ว
และสิ่งแวดล้อม
2. โครงการเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา
พื้นที่
20,000
บรรจุในแผน
ตาบลบางเก่า
ไม่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณ
3. โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา
พื้นที่
ก.พ.62
50,000
36,120 ดาเนินการแล้ว
ตาบลบางเก่า
4. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พื้นที่
ก.ย.62
10,000
7,800
ดาเนินการแล้ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาบลบางเก่า
5. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
พื้นที่
พ.ย. 61
34,100
19,100 ดาเนินการแล้ว
ตาบลบางเก่า
6. โครงการจัดซื้อถังขยะ
พื้นที่
ม.ค.-ก.ย. 61 400,000 387,200 ดาเนินการแล้ว
(วัสดุงานบ้านงานครัว)
ทต.บางเก่า
7. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ หมูที่ 1 ,5,9 ม.ค. – ก.ค.
90,000
5,350
ดาเนินการแล้ว
คัดแยกขยะ
62
รวม
7 โครงการ
614,100 461,730

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 7 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 6โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 75.18 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6 โครงการ)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ หมู่ที่ 1-9
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
รวม

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ทต.บางเก่า
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หมู่ 1 – 9
สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์
ทต.บางเก่า
อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง
พื้นที่
ตาบล
บางเก่า
โครงการงานพระนครคีรีเมืองเพชร
อาเภอ
(อุดหนุนที่ทาการอาเภอชะอา)
ชะอา
โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐ ทต.บางเก่า
พิธีและวันสาคัญต่างๆ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูการเล่น
พื้นที่ตาบล
เพลงโนเน
บางเก่า
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่น
ทต.บางเก่า
ใหม่ใสใจดนตรีไทย
โครงการเนื่องในวันเข้าพรรษา
หมู่ 1-9
ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานที่สานักงาน
หมู่ที่ 9
เทศบาลตาบลบางเก่า
บ้านโตนด
หลวง
ก่อสร้างศาลพระภูมิ
สานักงานเทศบาลตาบลบางเก่า

12 โครงการ

หมู่ที่ 9
บ้านโตนด
หลวง
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

ก.ค. 62

50,000

6,050

ดาเนินการแล้ว

ธ.ค. 61
ส.ค. 62

40,000
20,000

600
700

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว ไม่ได้
ใช้งบประมาณ

เม.ย.62
-

30,000
5,000

5,280
-

ก.พ.62

40,000

40,000

ดาเนินการแล้ว
บรรจุในแผน ไม่ได้
รับอนุมัติ
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

-

20,000

0

ม.ค. – ก.ย.
62
ม.ค. – ก.ย.
62
ก.ค. 62
ม.ค. –มี.ค.
62

100,000

-

10,000

-

10,000
250,000

600
-

ม.ค. –มี.ค.
62

104,000

-

-

679,000

ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ไม่ได้ดาเนินการ
(โอนงบประมาณ)
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(กันเงินกรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน)
(ปี62)
ยังไม่ได้ดาเนินการ
(กันเงินกรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน) (ปี62)

53,230

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 6 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 12 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 7 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.83 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 10 โครงการ)
25

ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
ที่
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่
ทางานน่าอยู่และน่าทางาน (5 ส)

ทต.บางเก่า

ต.ค.61-ก.ย.62

หมายเหตุ

5,000

0

2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียง
พื้นที่
ตามสาย
ทต.บางเก่า
3. จัดทาจดหมายข่าว ทต.บางเก่า
ทต.บางเก่า ต.ค.61-ก.ย.62
4. จัดซื้อหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์
หมู่ 1-9 และ ต.ค.61-ก.ย. 62
กีฬาประจาหมู่บ้าน
ทต.บางเก่า
5. โครงการจ้างเหมาต่อสัญญา Website
ทต.บางเก่า
พ.ย. 61
ของ ทต.บางเก่า
6. จัดทาวารสารรายงานกิจกรรมของ
ทต.บางเก่า
เทศบาลตาบลบางเก่า
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทต.บางเก่าและ
ธ.ค.61
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ นอกเขตจังหวัด
บริหารราชการ
8. อบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
9. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หมู่ 1 - 9
มี.ค.-เม.ย.62

100,000

-

ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
บรรจุในแผน

20,000
50,000

10,080
9,740

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

3,000

3,000

ดาเนินการแล้ว

30,000

-

บรรจุในแผน

200,000

-

300,000

-

ไม่ได้
ดาเนินการ
(โอนเงิน)
บรรจุในแผน

30,000

760

ดาเนินการแล้ว

10. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นอกพื้นที่ตาบล
พ.ค. 62
สาหรับผูบ้ ริหาร พนักงานเทศบาล
บางเก่า
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
11. โครงการจัดการเลือกตั้ง
ตาบลบางเก่า ม.ค. – ก.ย. 62
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบางเก่า
12. โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้ นกฎหมาย ทต.บางเก่า
13. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ
ทต.บางเก่า
โปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลบางเก่า
14. โครงการเช่าที่ดนิ
หมู่ที่ 4 บ้านท่า
ต.ค. 61 ก.ย. 62
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ตาบลบางเก่า ต.ค.61-ก.ย.62
ภาษี

50,000

-

ไม่ได้
ดาเนินการ

400,000

-

ไม่ได้
ดาเนินการ

35,000
6,460

26,160
0

12,000

12,000

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

20,000

7,500

ดาเนินการแล้ว

26
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ/ที่มา
หมายเหตุ
ที่
ดาเนินการ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีสว่ นร่วมของประชาชน(ต่อ)
16.

จัดซื้อครุภัณฑ์
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

- เก้าอี้ทางานหลังสูง
จานวน 9 ตัวๆละ 2,500 บาท
- เก้าอี้นั่งทางาน จานวน 6 ตัว
ตัวละ 1,500 บาท
- เก้าอี้สาหรับผู้รับบริการ 4ที่นั่ง
พร้อมที่วางของ จานวน 11 ชุด
- เก้าอี้ห้องประชุมสภา
จานวน 50 ตัว ๆละ 580 บาท
- โต๊ะประชุมชุดเล็กขนาด 6ที่นั่ง
จานวน 1 ชุด
- โต๊ะประชุมสภาชุดใหญ่
จานวน 1 ชุด
- ชุดรับแขก จานวน 3 ชุด
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 8 ชุดๆละ 4,500 บาท
- โต๊ะทางานเหล็กมีกระจก
ขนาด 5 ฟุต จานวน 9 ชุด
ชุดละ 7,500 บาท
- ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 8ใบ
ใบละ 5,500 บาท
- โต๊ะพับเอนกประสงค์
จานวน 10 ตัว
- พัดลมตั้งพื้น จานวน 10 ตัว
- เก้าอี้แบบชุบขาโคเมียม
จานวน 10 ตัว
- ตู้เหล็ก2บานจานวน 1 ใบ
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จานวน 5 ชุด
- โต๊ะพับ จานวน 2 ตัว
- ที่วางหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ชุด

ทต.
บางเก่า

เม.ย.-พ.ค. 62

400,000

22,500
9,000
27,500

ขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงิน
กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ไว้ก่อนสิ้น
ปี
(ปี 61)
(สานัก
ปลัดเทศบาล)

29,000
6,000
30,000
100,000
36,000
67,500

44,000
15,000
12,500
5,500

กันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้
ผูกพัน
(ปี62)

5,500
25,950
2,500
3,500
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหาร
จัดการที่ดใี นองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
16. จัดซื้อครุภัณฑ์ (ต่อ)
(ต่อ) 1. ครุภัณฑ์สานักงาน
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

18,000
-

จานวน 4 ชุด
ชุดละ 4,500 บาท
- ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 4ใบ
ใบละ 5,500 บาท

22,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ทต.บางเก่า
- ตูเ้ หล็ก 2 บาน จานวน 3ใบ
ใบละ 5,500 บาท
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 5 ชุด
ชุดละ 4,500 บาท
ทต.บางเก่า
- ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2ใบ
ใบละ 5,500 บาท
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 4
ชุด ๆละ 4,500 บาท
17.

18.

1.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
- จัดซื้อเครื่องทาความเย็น
จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้
4.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-จัดทาปูายสัญญาณไฟจราจร

ทต.บางเก่า

16,500
22,500

11,000
18,000

ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ไว้ก่อนสิ้นปี
(ปี 61)
(กองคลัง)

ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ไว้ก่อนสิ้นปี
(ปี 61)
(กองช่าง)

ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ไว้ก่อนสิ้นปี
(ปี 61)
(กองสาธารณสุขฯ)

ก.ย. 61

40,000
10,000

ทต.บางเก่า

หมายเหตุ

ธ.ค. 61

25,000

9,400
25,000

ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ไว้ก่อนสิ้นปี
(ปี 61)
(สานักปลัดเทศบาล)
ดาเนินการแล้ว
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การบริหาร
จัดการที่ดใี นองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
18. จัดซื้อครุภัณฑ์ (ต่อ)
(ต่อ) 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

74,000

-

จานวน 1 ชุด

หมายเหตุ

เงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ไว้
ก่อนสิ้นปี
(ปี 62)
(สานัก
ปลัดเทศบาล)

19.

20.

21.

- เครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง

ทต.บางเก่า

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
- เครื่องสูบน้าดีเชล พร้อมติดตั้งท่อ
พญานาค ขนาด 7 x 12 นิ้ว
มีแท่นรุน มูเลย์ สายพาน
จานวน 1 ชุด
- เครื่องสูบน้าดีเชล พร้อมติดตั้งท่อ
พญานาค ขนาด 7 x 10 นิ้ว
มีแท่นรุน มูเลย์ สายพาน
จานวน 1 ชุด
-ท่อพญานาค ขนาด 5x 6ศอก
พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ จานวน 1 ชุด
5.จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น
-กระจกโค้ง9 อัน
- ซุ้มศาลาสาเร็จรูป จานวน 3 หลัง

ทต.บางเก่า

6.จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-เครื่องเจาะ (Coring) จานวน 1
เครื่อง

58,000

พ.ย. 61

37,500

52,200

52,200

48,300

48,300

11,000

11,000

โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการ
ใหม่
ดาเนินการ
แล้ว

ทต.บางเก่า
ทต.บางเก่า

พ.ย.61
ก.ค.62

ทต.บางเก่า

ก.ค.62

13,500
150,000

35,000

13,500
150,000

35,000

ดาเนินการแล้ว
กันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้
ผูกพัน(ปี62)
(กองช่าง)
โอนเงิน
(กองช่าง)
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ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับ
โครงการ
พื้นที่
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวน การ
บริหารจัดการทีด่ ีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
22. จัดซื้อครุภัณฑ์ (ต่อ)
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ตั้งไว้
เบิกจ่าย

ก.ย.62

30,000

28,500

ก.ย.62

5,900

5,500

ประมวลผลแบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ ขาวดา

ดาเนินการแล้ว
(สานัก
ปลัดเทศบาล)
5,500

ดาเนินการ
แล้ว (กอง
สาธารณสุขฯ)

จานวน 1 เครื่อง

รวม 22 โครงการ

หมายเหตุ

2,199,360

898,090

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 7 : - โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
จานวน 22 โครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 17 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 72.27 ของโครงการตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
- การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.83 ของงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี 2562)
(ได้รับอนุมัติจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 18โครงการ)
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูล
สภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูล
พื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากรฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและและงานประจาปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
3
(๓)
(๒)

2

(๒)

2

(๒)
(๒)

2
2

(๒)

1

(๒)

2
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ประเด็น
การพิจารณา

๑. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร

รายละเอียดหลักเกณฑ์

(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

(2)
(2)

1
2

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การ
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
วิเคราะห์
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
สภาวการณ์
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
และศักยภาพ ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O -Opportunity (โอกาส) และ T- Therat
(อุปสรรค)
๓.ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๓.๑
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์ของ ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
อปท.
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ยุทธศาสตร์ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
ของ อปท.ใน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เขตจังหวัด
และ Thailand ๔.๐
๓.๓ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัด
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐

๒๐
(๕)

5

(๓)

2

(๓)

3

(๓)

2

(๓)

3

(๓)

3

๖๐
(๑๐)

10

(๑๐)

10

(๑๐)

9

32

ประเด็นการพิจารณา

๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดั เจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทาง
ยุทธศาสตร์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

(๕)

5

(๕)

4

(๕)

4

(๕)

5

(Positioning)
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุง่ หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand
๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมคะแนน

5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(๕)

5

(๕)

5

๑๐๐

92

คะแนน

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
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5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน

พิจารณา
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2.การประเมินผล
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
การนาแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้
ท้องถิ่นท้องถิ่นไป
หรือไม่จานวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)
ของการพัฒนาท้องถิน่ ตามอานาจหน้าทีท่ ี่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ
(Qualitative)
3.การประเมินผล
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มา
การนาแผนพัฒนา ใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นทีน่ ั้นๆ ตรงต่อ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
เชิงคุณภาพ
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)

เต็ม
10

ที่ได้
9

10

9

10

9
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
4.แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
10
9
ยุทธศาสตร์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนา
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพี ื้นที่
ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
(5)
5
ชื่อโครงการ
ท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง่ ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง (5)
4
วัตถุประสงค์
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง

สอดคล้องกับ
โครงการ
๕.๓ เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตัง้
งบประมาณได้
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓)
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เปูาหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑)
(ผลผลิตของ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
โครงการ) มีความ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
สอดคล้องกับ
หลักการนาไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิออย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิทอ ี่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
และสังคมแห่งชาติ แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ

(5)

5

(5)

5

(5)

4
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ประเด็น
การพิจารณา
5.โครงการพัฒนา(ต่อ)
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒)
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชนดาเนินการเอง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)
4

(5)

5

(5)

5

ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒ
ั นาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการจัดทา
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity)
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด
ได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รบั )
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑)
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัด
และประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสงิ่ ที่ต้องการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ ุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

5

(5)

4

(5)

4

(5)

4

100

91
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สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลบางเก่า ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดย
พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็น
การติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา
ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดงั นี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ดังนี้
ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๑
จานวน งบประมาณ
จานวน
20 12,031,000
9
32
9,466,000
41
8
613,000
10

๒๕๖2
2563
2564
2565
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
15,139,000 15 21,968,500 24 14,770,500 29
16,095,000
10,428,610 35
9,971,610
35
9,799,610
35
9,799,610
1,466,500
5
3,019,000
5
643,000
5
643,000

1

3,000

1

3,000

2

230,000

2

503,000

1

3,000

3

80,000

6

224,100

7

5,090,000

6

190,000

6

190,000
37

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
๒๕๖๑
๒๕๖2
2563
2564
จานวน

ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านกระบวน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวม

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

2565
งบประมาณ

7

155,000

9

315,000

11

370,000

10

295,000

10

295,00

13

2,856,500

18

1,979,460

14

2,206,460

13

1,239,460

13

1,039,460

84

25,204,500

101

29,555,670

89

42,873,570

95

27,440,570

99

28,065,070

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

รายการ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
= 41,000,000 +
- เงินสะสม = ......-....
สามารถดาเนินการได้
- เทศบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ....-......

โครงการ

งบประมาณ

101
92
92

29,555,670
22,714,798
21,862,838

71
-

17,463,592.62
-

โครงการที่สามารถดาเนินการได้ ( 71 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของแผนการดาเนินงาน
ของเทศบัญญัติ+เงินสะสม
70.29
77.17
59.09
70.29
59.16
77.17
91.08
77.17
96.24

70.29
-

59.16
-

76.88
-
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

87 %
89%
87 %
95 %
93 %
75 %
96 %

8%
7%
9%
9%
9%
7%
9%

2%
1%
5%
5%
5%
2%
0%

90 %
89.00%

9%
8.37 %

0%
2.50%

5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10
คะแนน )
9
9
9
10
10
7
9
9
9.00
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2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

1.ไฟฟูาส่องสว่าง

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ
หลังการ
( จานวน )
ดาเนินการ
( จานวน )

ครัวเรือน

520

เพิ่ม / ลด

956

-

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8.5
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
9
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.5
5. มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
9
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
9
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
8.5
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
9
ภาพรวม
8.81

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

1. เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น
2. เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
4. ชุมชนเข้มแข็งขึ้น

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ
หลังการ
( จานวน )
ดาเนินการ
( จานวน )

เพิ่ม / ลด

คน

300

300

-

คน

250

250

-

คน

250

250

-
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )
8
9
9
9.5
9.5
7.5
9
9.5
8.87

ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

1. ความสงบและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชนและของรัฐ

หน่วย

คน

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ
หลังการ
( จานวน )
ดาเนินการ
( จานวน )
2,740

2,740

เพิ่ม / ลด

-

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
7.5
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
8
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
7
5. มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
8.5
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.5
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
7.5
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
9
ภาพรวม
8.18
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2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1.นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลบางเก่า

คน

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ หลังการดาเนินการ เพิ่ม / ลด
( จานวน )
( จานวน )
150
350
+200

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
8.5
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8
5. มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
9
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
9
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
9
ภาพรวม
8.56

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1.ขยะมูลฝอยตกค้างลดลง

ถัง

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ หลังการดาเนินการ
( จานวน )
( จานวน )
9
9

เพิ่ม / ลด
-

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน )
9.5
9
8
8
8.5
8.5
9
9.5
8.75
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2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1. ประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

คน

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ หลังการดาเนินการ
( จานวน )
( จานวน )
450

750

เพิ่ม / ลด
+300

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน โครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน )
8
9
8.5
9
9
9
9.5
10
9.00

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วน
ราชการเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คน
คน

ผลการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ หลังการดาเนินการ เพิ่ม / ลด
( จานวน )
( จานวน )
2,500
180

3,000

+1,000

290

+110
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