รายงานการติดตามและประเมินผล
(แผนพัฒนา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1
บทนา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้
จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้ ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จ ากการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
1.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
1.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล และ
จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
1.4 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตาม
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้ เห็ นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ

เป้าหมายซึ่งกาหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็น
ความจาเป็นในการดาเนินการแก้ไข
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดาเนินการอยู่
โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ
การประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง
เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การประเมิน ผลนั้ น เป็ น สิ่ งหนึ่งที่จาเป็นส าหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสิน ใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางที่ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
2. การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาประจาปี พ.ศ.2557
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ตาบลเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจหลักการพัฒนา
1. จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
2. จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งไฟสาธารณะ
3. จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
4. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
6. กาจัดยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
7. อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ประชาชนได้รับการบริการด้านการประปาอย่างทั่วถึง
2. การสัญจรในเวลาค่าคืนสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
4. ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
5. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
7. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
แนวทางที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาระบบการจราจรและการขนส่ ง ภายในต าบลให้ มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน
แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การ
การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์




















สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์
5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานปีละ 1 ครั้ง
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี 2557
ยุ ท ธศำสตร์

ปี 2558

ปี 2559

ร วม 3 ปี

จำนวน

งบปร ะมำณ

จำนวน

งบปร ะมำณ

จำนวน

งบปร ะมำณ

จำนวน

งบปร ะมำณ

โคร งกำร

(บำท)

โคร งกำร

(บำท)

โคร งกำร

(บำท)

โคร งกำร

(บำท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

7

1,012,500.00

17

12,319,500.00

8

12,882,500.00

32

26,214,500.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

42

10,814,000.00

43

9,326,000.00

40

8,768,500.00

125

28,908,500.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม

10

190,672,000.00

9

193,820,000.00

10

190,771,500.00

29

575,263,500.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและ

2

90,000.00

3

951,000.00

2

70,000.00

7

1,111,000.00

11

405,000.00

11

405,000.00

11

405,000.00

33

1,215,000.00

22

5,409,500.00

17

2,029,500.00

19

2,061,500.00

58

9,500,500.00

94

208,403,000.00

100

218,851,000.00

90

214,959,000.00

284

642,213,000.00

พาณิชยกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ร วม

2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2557
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิเ์ อน อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

7
42
10
2

๓
35
7
2

๖
28
9
4

955,465.00
7,342,982.00
620,784.00
107,300.00

ร้อยละของ
โครงกำรที่
ดำเนินกำรจริง
ตำมแผน ปี
พ.ศ.2557
๔๒.๘๖
๘๓.๓๓
๗๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

11

9

9

182,245.00

๘๑.๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

22

20

20

6,942,864.32

๙๐.๙๑

94

76

76

16,151,640.32

๘๐.๘๕

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร ทีด่ ำเนินกำรจริง
ในแผน ปี พ.ศ.
ตำมงบประมำณ ในงบประมำณ
2557
พ.ศ.2557
พ.ศ.2557

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

จานวนโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 80.85 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา ปี 2557

3. รายละเอียดผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน
ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15
72,500
72,500
70,000
นายไสว ดีวุฒ หมูท่ ี่ 1
เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 50
เมตร
2 โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ตกิ ทางเข้าวัด ปูผิวจราจร AC ทับถนน คสล.เดิม
250,000
248,000
โพธิ์เอน ระยะที่ 2 หมูท่ ี่ 2
หนา 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
3 โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร คสล. ก่อสร้างและยกระดับผิวจราจร สูง
220,000
220,000
217,000
บริเวณบ้านนายสน มิตรจิต หมูท่ ี่ 4
0.50 เมตร ผิวจราจร คสล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 95 เมตร
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15
200,000
275,000
270,000
ระบายน้้า หมูท่ ี่ 6 ซอยปิน่ ทองระยะที่ 2 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 75
ต่อจากเดิม)
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จ้านวน 72 ท่อน วางบ่อพัก
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 5 ชุด รื้อ
ถอนถนนเดิมทีช่ ้ารุด 210 เมตร2

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

แผนพัฒนาปี
2559

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 1 (สาย ถนนลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
95,000
99,000
97,500
ผูใ้ หญ่ทวี)
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 700
เมตร (ปริมาณลูกรังผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมำยเหตุ
จ่ายขาดเงิน
สะสม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรขยำยเขตบริกำรประปำให้ทวั่ ถึง
ที่

โครงกำร

1 โครงการซ่อมแซมระบบผลิต
น้้าประปา

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ซ่อมแซมระบบผลิตน้้าประปา หมูท่ ี่
2

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
52,965

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมำยเหตุ
แผนพัฒนาปี
2558

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างเครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้ง บริเวณลานประปา หมูท่ ี่ 1
2 โครงการจัดซื้อตูน้ ้าหยอดเหรียญ พร้อม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ หมูท่ ี่ 3

จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกายพร้อม
ติดตัง้ จ้านวน 7 ชิ้น
จัดซื้อตูน้ ้าหยอดเหรียญพร้อม
โรงเรือน

3 โครงการติดตัง้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ลานกีฬาวัดบางม่วง หมูท่ ี่ 3

ติดตัง้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างจ้านวน 4
ต้น

4 โครงการจัดซื้อตูน้ ้าหยอดเหรียญ พร้อม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ หมูท่ ี่ 5

จัดซื้อตูน้ ้าหยอดเหรียญพร้อม
โรงเรือน

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน

เต้นเอโรบิก

6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าวัคซีน, ค่าจ้างเหมาในการฉีด
วัคซีน
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ
ทรายอะเบท, จัดซื้อน้้ายาเคมี

7 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
200,000
150,000
79,993

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

80,000

80,000

-

ส่วนโยธา

ไม่ได้ด้าเนินการ

-

99,500

93,000

ส่วนโยธา

แผนพัฒนาปี
2559

80,000

80,000

-

ส่วนโยธา

ไม่ได้ด้าเนินการ

-

40,000

-

ส้านักปลัด

ไม่ได้
ด้าเนินการ
แผนพัฒนาปี
2558

20,000

30,000

19,780

ส้านักปลัด

80,000

50,000

35,450

ส้านักปลัด
ร่วมกับ รพ.สต.
และ อสม.

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
60,000
60,000
59,940

8 จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า

จัดซื้ออุปกรณ์กฬี าส้าหรับออก
ก้าลังกาย

9 โครงการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล

จัดแข่งกีฬาในวันที่ 1 พฤษภาคม
2557

150,000

150,000

71,714

10 โครงการของ อสม. ทางด้านสาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณโครงการของ
อสม. ทางด้านสาธารณสุข หมูล่ ะ
15,000 บาท
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6

60,000

90,000

90,000

50,000

20,000

20,000

ไม่ใช้งบประมาณ

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด รณรงค์ ให้ความรู้เกีย่ วกับปัญหายา
เสพติดภายในโรงเรียน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด
ร่วมกับ รพ.สต.
และ อสม.
ไม่ใช้งบประมาณ
ส้านักปลัด
ร่วมกับ
โรงเรียนในพืน้ ที่
ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด
ร่วมกับ
โรงเรียนในพืน้ ที่

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

13 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมสร้างสุขภาพ จัดส่งนักกีฬา (ผูบ้ ริหาร,
และความสามัคคีกบั คลังน้้ามันไออาร์พซี ี
ข้าราชการ, ประชาชน) เข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับคลังน้้ามันฯ
14 โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อุดหนุนงบประมาณให้อ้าเภอท่าเรือ
อ้าเภอท่าเรือ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
5,000
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

40,000

20,000

-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อบต.โพธิเ์ อน
และคลังน้้ามัน
ไออาร์พซี ี
ส้านักปลัด ไม่ได้ด้าเนินการ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
6,000
50,000
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส้านักปลัด

ไม่ได้ด้าเนินการ

2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีข่ อง จัดหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีใ่ ห้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง

20,000

30,000

-

ส้านักปลัด

3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้าเนินการจัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันให้ศนู ย์เด็กเล็กวัดโพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสามเรือน
4 โครงการอาหารกลางวัน
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดโพธิ์เอน, โรงเรียนวัด
สามเรือน, โรงเรียนวัดเทพคันธาราม

190,000

190,400

116,645

ส้านักปลัด

ไม่ได้
ด้าเนินการ
แผนพัฒนาปี
2558
เงินอุดหนุน

440,000

804,000

808,000

ส้านักปลัด

เงินอุดหนุน

5 โครงการอาหารเสริม (นม)

340,000

494,240

462,764.10

ส้านักปลัด

เงินอุดหนุน

ด้าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กบั โรงเรียนวัดโพธิ์เอน, วัดสาม
เรือน, วัดเทพคันธาราม, ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัดโพธิ์เอน, ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กวัดสามเรือน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
6,000
50,000
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส้านักปลัด

ไม่ได้ด้าเนินการ

2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีข่ อง จัดหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีใ่ ห้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง

20,000

30,000

-

ส้านักปลัด

3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้าเนินการจัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันให้ศนู ย์เด็กเล็กวัดโพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสามเรือน
4 โครงการอาหารกลางวัน
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดโพธิ์เอน, โรงเรียนวัด
สามเรือน, โรงเรียนวัดเทพคันธาราม

190,000

190,400

116,645

ส้านักปลัด

ไม่ได้
ด้าเนินการ
แผนพัฒนาปี
2558
เงินอุดหนุน

440,000

804,000

808,000

ส้านักปลัด

เงินอุดหนุน

5 โครงการอาหารเสริม (นม)

340,000

494,240

462,764.10

ส้านักปลัด

เงินอุดหนุน

ด้าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กบั โรงเรียนวัดโพธิ์เอน, วัดสาม
เรือน, วัดเทพคันธาราม, ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัดโพธิ์เอน, ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กวัดสามเรือน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

12 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้
ประชาคมอาเซียน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เด็กและเยาวชนต้าบลโพธิเ์ อน

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
80,000
80,000
12,050

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบต.โพธิเ์ อน
ร่วมกับ
โรงเรียนใน
พืน้ ทีแ่ ละ
หน่วยพัฒนา
สังคมที่ 32

หมำยเหตุ
งบประมาณ
ของหน่วย
พัฒนาสังคมที่
32

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ที่

โครงกำร

1 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพ (ผู้สูงอายุ)

2 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพ (ผู้พกิ าร)
3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
4 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ตามภารกิจของกิง่ กาชาดอ้าเภอท่าเรือ
5 โครงการเพิม่ ศักยภาพและส่งเสริมผู้สูงอายุ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี
คนละ 600 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี
คนละ 700 บาท/เดือน
อายุ 80-89 ปี
คนละ 800 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป
คนละ 900 บาท/เดือน
ผู้พกิ าร คนละ 500/เดือน
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทยี่ ากจน
และผู้พกิ าร ในต้าบล
อุดหนุนงบประมาณให้กบั กิง่
กาชาดอ้าเภอท่าเรือ
จัดอบรมและศึกษาดูงานทีจ่ ังหวัด
สุพรรณบุรี

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
4,000,000
ไม่ใช้งบประมาณ
4,302,600

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส้านักปลัด

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

200,000

ไม่ใช้งบประมาณ

636,000

ส้านักปลัด

5,000

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด

15,000

15,000

15,000

ส้านักปลัด

150,000

150,000

144,600

ส้านักปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ที่

โครงกำร

๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
จัดอบรม ฟังเทศน์ ณ วัดสามเรือน

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
15,000
ไม่ใช้งบประมาณ
37,500

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อบต.โพธิเ์ อน งบประมาณ
ร่วมกับหน่วย ของหน่วย
พัฒนาสังคมที่ พัฒนาสังคมที่
32
32

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.5 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนระบบป้องกันภัย
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้้าพร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง

2 โครงการฝึกอบรม (อปพร.)

จัดอบรม อปพร.ของต้าบลโพธิ์เอน

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในเขตต้าบล ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
ป้องกันภัยกับประชาชนในต้าบล
4 จัดหาอุปกรณ์การจราจร
จัดซื้อกรวยจราจร
5 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมป้องกัน
อุบัตเิ หตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ
6 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมป้องกัน
อุบัตเิ หตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ

ตัง้ หน่วยบริการประชาชนใน
เทศกาลปีใหม่
ตัง้ หน่วยบริการประชาชนใน
เทศกาลสงกรานต์

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
460,000
84,030
73,755.90

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

-

90,000

ไม่ได้ด้าเนินการ

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาปี
2558

-

10,000

7,500

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาปี
2558

30,000

-

3,900

ส้านักปลัด

40,000

35,000

31,100

ส้านักปลัด

40,000

35,000

34,250

ส้านักปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.6 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้าพร้อม
วางท่อและก้าแพงกันดิน บริเวณคลองสาย
กลางนา หมูท่ ี่ 6

รื้อถอนท่อเดิมทีช่ ้ารุด, วางท่อ
คสล. Ø 0.40 เมตร จ้านวน 14
ท่อน, ก่อสร้างทดแทนประตูน้า/
ก้าแพงกันดินปากท่อ จ้านวน 1 ชุด
, ก่อสร้างทดแทนผิวจราจร คสล.
จ้านวน 30 ตารางเมตร

2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลโพธิ์เอน

สนับสนุนการท้างานของ
ศูนย์บริการฯ

3 โครงการขุดลอกคูคลองสายกลางนา หมูท่ ี่ 6 ขุดลอกปากคูกว้าง 1.80 เมตร
ท้องคูกว้าง 1 เมตร ลึก 1.50
เมตร ยาว 800 เมตร

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
70,000
81,400
81,400

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

จ่ายขาดเงิน
สะสม

-

20,000

ไม่ได้ด้าเนินการ

ส้านักปลัด

แผนพัฒนาปี
2559

-

30,000

30,000

-

จ่ายขาดเงิน
สะสม
แผนพัฒนาปี
2558

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่

โครงกำร

1 โครงการขุดลอกคูส่งน้้าเลียบถนนสายบ้าน
กระดาษ-ปากท่า หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 3
2 โครงการลอกท่อระบายน้้าสามแยกบ้าน
ยายนาคตลอดสาย หมูท่ ี่ 2
3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้้าบริเวณบ้าน
นางประเมิน หมูท่ ี่ 3
4 โครงการวางท่อ คสล. บริเวณบ้านนาง
ประมวล พืชจันทร์ หมูท่ ี่ 5

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ขุดลอกปากคูกว้าง 2.50 เมตร
ท้องคูกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ลึก 1.80
เมตร
ขุดลอกดินตะกอนรางระบายน้้า
ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.40
เมตร ระยะทาง 210 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ฝา
ตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 14 เมตร
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร
จ้านวน 59 ท่อน พร้อมวางท่อ
บ่อพัก ขนาด Ø 0.40 เมตร
จ้านวน 4 ชุด พร้อมรื้อถอนและ
ก่อสร้างทดแทน

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
80,000
79,500

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

12,000

12,000

12,000

ส่วนโยธา

-

40,000

38,000

ส่วนโยธา

80,000

80,000

76,000

ส่วนโยธา

หมำยเหตุ
แผนพัฒนาปี
2559

แผนพัฒนาปี
2559

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงระบบบำบัดและกำจัดขยะ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

1 การบริหารจัดการขยะในเขตพืน้ ทีต่ ้าบลโพธิ์ จ่ายค่าเช่าสถานทีส่ ้าหรับทิง้ ขยะ
เอน

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
30,000
60,000
60,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
รำยละเอียด
ที่
โครงกำร
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการลดภาวะโลกร้อน
รณรงค์การประหยัด
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ไฟฟ้า, น้้าอุปโภคบริโภค
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ
3 โครงการท้องถิน่ รวมใจภักดิ์ รักษ์
พืน้ ทีส่ ีเขียว
4 โครงการก่อสร้างเขือ่ นกันตลิง่ พัง

ใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ
ปลูกต้นไม้ร่วมกับ
หน่วยงานและประชาชน
ก่ในต้
อสร้าบล
างเขือ่ นชัว่ คราว
ป้องกันตลิง่ พัง บริเวณ
หมูท่ ี่ 3

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

300,000

217,528

150,984

ส้านักปลัด

20,000

20,000

4,300

ส้านักปลัด

190,000,000

ไม่ใช้งบประมาณ

200,000

ป้องกันสาธารณภัย งบประมาณป้องกันสาธารณภัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้กบั ประชำชน
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ที่
โครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการขุดลอกคูคลองสายนายายหมัน
ขุดลอกปากคูกว้าง 1.80 เมตร คู
50,000
หมูท่ ี่ 4
กว้าง 1 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ระยะทาง 1,450 เมตร
2 โครงการขุดลอกคูส่งน้้าสายคลองบาง
พร้อมก้าแพงกันดินปากท่อ หมูท่ ี่ 5

ขุดลอกคูส่งน้้าพร้อมก้าแพงกันดิน
ระยะทาง 850 เมตร พร้อม
ปรับปรุงก้าแพงกันดินปากท่อ 1 ชุด

40,000

40,000

3 โครงการขุดลอกคูนาบ้านนายอุดร คง
ประยูร หมูท่ ี่ 5

ขุดลอกคูนา ระยะทาง 800 เมตร

-

20,000

19,500

4 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต้าบล
โพธิ์เอน

จัดฝึกสอนอาชีพดอกไม้จันท์, ของ
ช้าร่วย, การผูกผ้าประดับ

50,000

ไม่ใช้งบประมาณ

87,800

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมำยเหตุ
จ่ายขาดเงิน
สะสม
แผนพัฒนาปี
2558

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

แผนพัฒนาปี
2559

อบต.โพธิ์เอน งบประมาณ
ร่วมกับหน่วย ของหน่วย
พัฒนาสังคมที่ พัฒนาสังคมที่
32
32

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
ที่

โครงกำร

1 โครงการถวายเทียนจ้าน้าพรรษา

2 โครงการท้าบุญวันพระ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ร่วมถวายเทียนจ้าน้าพรรษากับ
หน่วยงาน โรงเรียนและประชาชน
ในพืน้ ที่ ณ วัดโพธิ์เอน
ร่วมท้าบุญวันพระกับประชาชนใน
พืน้ ที่ ณ วัดในพืน้ ที่

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
50,000
40,000
20,100

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด

170,000

170,000

142,145

ส้านักปลัด

4 โครงการกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมท้าบุญกวนข้าวทิพย์กบั
ประชาชนในพืน้ ที่ ณ วัดในพืน้ ที่

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด

5 โครงการเวียนเทียนในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส้านักปลัด

3 โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

6 โครงการเวียนเทียนในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

จัดประกวดก่อเจดีย์ทรายและร่วม
รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดสามเรือน

ร่วมเวียนเทียนกับประชาชนใน
พืน้ ที่ เนื่องในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา
ร่วมเวียนเทียนกับประชาชนใน
พืน้ ที่ เนื่องในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
ที่

โครงกำร

7 โครงการเวียนเทียนในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

8 โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณี งานวันส้าคัญของชาติ
และกิจกรรมส้าคัญต่างๆ ของอ้าเภอและ
จังหวัด
9 โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ร่วมเวียนเทียนกับประชาชนใน
พืน้ ที่ เนื่องในวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันอาสาฬหบูชา
อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีว่ ่าการ
อ้าเภอท่าเรือ

อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีท่ ้าการ
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

15,000

15,000

ไม่ได้ด้าเนินการ

ส้านักปลัด

20,000

20,000

20,000

ส้านักปลัด

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
ที่

โครงกำร

1 ค่าใช้จ่ายในการถมทีส่ ้าหรับก่อสร้าง
ส้านักงาน

2 ค่าบ้ารุงและรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน

3 ค่าครุภัณฑ์

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ถมดินพร้อมปรับภูมทิ ัศน์, ก่อสร้าง
ถนนคันดินผิวจราจรลูกรังกว้าง 6
เมตร ระยะทาง 90 เมตร, วางท่อ
คสล. Ø 0.60 เมตร จ้านวน 10
ท่อน
บ้ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตา่ งๆ ของ อบต.

4 โครงการเลือกตัง้ นายกฯ/สภ. ต้าบลโพธิ์เอน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
3,000,000
3,584,000
3,574,000

310,000

283,500

50,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด,
100,000, ส่วนการ 120,122.32,
ส่วนการคลัง,
คลัง 10,000, ส่วน
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
โยธา 295,000 22,480, ส่วนโยธา
98,710
ส้านักปลัด 59,500,
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด,
ส่วนการคลัง
49,500, ส่วนการ ส่วนการคลัง,
50,500, ส่วนโยธา คลัง 39,000, ส่วน ส่วนโยธา
77,000
โยธา 64,600
250,000
270,256.64
ส้านักปลัด

หมำยเหตุ
จ่ายขาดเงิน
สะสม

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

5 ค่าสาธารณูปโภค

จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข
ธนาณัติ ดวงตรา ไปรษณีย์อากร
ค่าบริการ ด้านโทรคมนาคม ฯลฯ

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท.

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.

7 โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่

ออกให้บริการประชาชนในเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

8 โครงการขยายเวลาการให้บริการในช่วงพัก ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพัก
เทีย่ ง
เทีย่ ง
9 โครงการความรู้จาก อบต. สู่ประชาชน
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ กับ
ประชาชนทางเสียงตามสายและใน
การออกประชาคม

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
160,000
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
185,000, ส่วนการ 216,239.18,
คลัง 5,000, ส่วน ส่วนการคลัง 377,
โยธา 400,000
ส่วนโยธา
502,754.20
760,000
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
337,600, ส่วนการ 1,050,158.54,
คลัง 120,000,
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา 120,000 325,371.03, ส่วน
โยธา 207,855.20

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด,
ส่วนการคลัง,
ส่วนโยธา

ส้านักปลัด,
ส่วนการคลัง,
ส่วนโยธา

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนการคลัง

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

อบต.โพธิ์เอน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

อบต.โพธิ์เอน

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

10 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีส่ าธารณะประโยชน์ จ่ายค่าธรรมเนียมรังวัดทีด่ นิ
สาธารณะ

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
20,000
40,000
ไม่ได้ด้าเนินการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

11 ค่าจัดท้าวารสารรายงานผลการด้าเนินงาน จ้างเหมาท้าวารสารรายงานผล
การด้าเนินงานในปี 2556

70,000

150,000

60,000

ส้านักปลัด

12 โครงการจัดตัง้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างของ อบต. (อปท.)

อุดหนุนงบประมาณให้กบั องค์การ
บริหารส่วนต้าบลท่าเจ้าสนุก

30,000

30,000

30,000

ส้านักปลัด

13 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ

จ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์, รถ
ขยะ

21,000

20,000

7,026.21

ส้านักปลัด

14 ค่าเช่าทีด่ นิ ทีต่ งั้ ส้านักงาน

จ่ายเป็นค่าเช่าทีต่ งั้ ส้านักงานให้กบั
วัดบางม่วง ปีละ 1 ครั้ง

10,000

20,000

12,000

ส้านักปลัด

15 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

100,000

-

98,440

ส่วนโยธา

16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

35,000

30,000

51,600

ส้านักปลัด

17 โครงการประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่

ออกประชาคมทุกหมูบ่ ้านในเดือน
มีนาคม 2557

20,000

20,000

10,832

ส้านักปลัด

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

18 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้
19 โครงการพัฒนากลุม่ สตรี และกลุม่ อสม.

จัดท้าเอกสารประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี
อบรมให้ความรู้กบั กลุม่ สตรี และ
กลุม่ อสม.

20 โครงการมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

อบต.ร่วมกับประชาชนท้าความ
สะอาดวัดทัง้ หมดในพืน้ ที่

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ตำมแผน 2557 ตำมข้อบัญญัติ 2557 ทีด่ ำเนินกำรจริง
(บำท)
(บำท)
(บำท)
30,000
20,000
4,002
150,000

100,000

127,540

30,000

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนการคลัง
ส้านักปลัด
อบต.โพธิเ์ อน งบประมาณ
ร่วมกับหน่วย ของหน่วย
พัฒนาสังคมที่ พัฒนาสังคมที่
32
32

สรุปผลการดาเนินงาน
พบว่า งบประมาณ พ.ศ.2557 มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 80.85 ของแผนพัฒนา ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 7 โครงการ นามา
ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 42 โครงการ
นามาดาเนินการ จานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
3. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ด้า นการบริ ห ารจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม มีโ ครงการตามแผนพัฒ นา จ านวน 10
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน
2 โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านศิล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น มี โ ครงการตาม
แผนพัฒนา จานวน 11 โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82
6. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการบริ ห ารและพัฒ นาองค์ ก ร มี โ ครงการตามแผนพั ฒ นา จ านวน 22
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91

แบบที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง: เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2557
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง

จานวน 206 คน
จานวน 194 คน

คิดเป็นร้อยละ 51.50
คิดเป็นร้อยละ 48.50

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

13.30
21.80
30.30
34.80

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

30.80
10.00
16.80
16.30
22.80
3.50
12.00
13.80
37.50
29.50
6.00
1.30

อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

53 คน
87 คน
121 คน
139 คน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

123 คน
40 คน
67 คน
65 คน
91 คน
14 คน

อาชีพหลัก
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
เกษตรกรรม/ประมง
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ ระบุ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

48 คน
55 คน
150 คน
118 คน
24 คน
5 คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

จานวนครั้งที่ไปขอรับบริการ
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3-5 ครั้งต่อปี
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี

จานวน 204 คน
จานวน 98 คน
จานวน 98 คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

51.00
24.50
24.50

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ข้อควำม
ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร
1. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
3. มีระยะเวลาการให้บริการทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4. มีการให้บริการเป็นไปตามล้าดับก่อน-หลัง อย่างยุตธิ รรม
5. มีอปุ กรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทที่ ันสมัยส้าหรับให้บริการ
6. มีค้าแนะน้า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม
7. มีตรู้ ับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำร
8. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการมีความรู้ในงานทีบ่ ริการเป็นอย่างดี
9. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
10. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
11. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล้าดับก่อน-หลัง
12. เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
13. เจ้าหน้าทีใ่ ห้ค้าแนะน้าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ด้ำนสิง่ อำนวยควำมสะดวก
14. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
15. สถานทีใ่ ห้บริการมีบรรยากาศทีเ่ หมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
16. มีสื่อต่างๆ เพือ่ บริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
17. ทีน่ ั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
18. มีน้าดืม่ สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
19. มีห้องน้้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
20. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
21. มีทจี่ อดรถสะดวกสบายและเพียงพอ

5

ระดับควำมพึงพอใจ
4
3
2

1

สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
โดยการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1
ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ จากการสารวจความพึงพอใจใน ปีงบประมาณ 2557 จานวน 400 คน
พบว่า
1. ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด คิด เป็ น ร้ อ ยละ 91.60 โดยเรีย งตามล าดั บ ร้อ ยละของระดั บ ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 91.60
1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 91.60
1.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.40
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เอน โดยเรียงตามลาดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้
2.1 งานขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00
2.2 งานบริการน้าประปา ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
90.00
2.3 งานชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบารุงท้องที่ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.60
2.4 งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 89.20
2.5 งานยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 89.20
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สาหรับการให้บริการให้มีจานวนมาก
ขึ้น
2. ควรจัดทาป้ายที่ชัดเจน แสดงระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรมของงานที่
ผู้รับบริการมาติดต่อ
3. ควรส่ ง เสริ มให้ เ จ้ า หน้ าที่ ไ ด้เ ข้า รับ การอบรม สั ม มนา แลกเปลี่ ยนความรู้ ด้า นการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจา

สรุปผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ.2557
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 พบว่า มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนา พ.ศ.2557 มีจานวน 94 โครงการ นาไปสู่การบรรจุเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 จานวน 76 โครงการ และนาการปฏิบัติจริงได้ จานวน 76
โครงการ งบประมาณ 16,151,640.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.85 ของแผนพัฒนา พ.ศ.2557
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร พ.ศ.2557 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจระดับมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 91.60
ปัญหาและอุปสรรค ปี พ.ศ.2557
1. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้โครงการบางโครงการที่ประชาชนต้องการไม่สามารถทาให้ได้
2. การนาโครงการมาจัดทาเป็นงบประมาณ บางครั้งเป็นโครงการที่ประชาชนจัดลาดับให้อยู่ในช่วงปี
หลังๆ แต่ต้องนามาจัดทาเป็นงบประมาณก่อน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อนเวลา
3. โครงการที่เกินศักยภาพและประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน องค์กรไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการให้ได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ จะต้องใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ แต่
ล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาให้ได้
4. ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการประชาคม
5. โครงการบางโครงการที่ประชาชนเพิ่งได้รับเดือดร้อนไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลา เนื่องจาก
ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

