รายงานการติดตามและประเมินผล
(แผนพัฒนา พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ ง เนื่ อ งจากการติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของปี ที่ ผ่ า นมา ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่
จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผน
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย
1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
1.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
1.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล และ
จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
1.4 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
2.1 ความสาคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่
โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถู กออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิ นงานเสี ยเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้น ทุน (Cost-effective) ดาเนิ น งานต่างๆ ยกตัว อย่าง เช่น การให้ ข้อมูล ป้อ นกลั บเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามดู

ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
2.2 ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผล นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อ มู ล ย้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ส ามารถน าไปใช้ใ นการปรับ ปรุ งและการตัด สิ นใจต่ อไป นอกจากนี้ ก าร
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
3. วิธีการติดตามและประเมินผล
3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
4. วิสัยทัศน์
“ตาบลโพธิ์เอนเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ส่งเสริมการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพชีวิตมั่นคง ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”
5. พันธกิจหลักการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งไฟสาธารณะ
จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
กาจัดยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

6. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชาชนได้รับการบริการด้านการประปาอย่างทั่วถึง
การสัญจรในเวลาค่าคืนสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน

7. การกาหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
1.2 พัฒนาระบบจราจรและการสื่อสาร
1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการจัดการการศึกษา
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 บริหารจัดการรักษาระบบ สิ่งแวดล้อม
3.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
3.3 พัฒนาสุขภาพและการอนามัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
4.3 ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
4.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การบริหารองค์กร/
ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
5.3 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
โบราณสถาน
8. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาตาบลทั่ วไป ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ตามหลักการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล
1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กร เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วน
ราชการต่างๆ ทั้งในด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ดังนี้
-

ด้ า นศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้

อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบงานให้สามารถรองรับต่อปริมาณงานที่มาก
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
-

ด้านศักยภาพและขีดความสามารถของงบประมาณ จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

รายได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดทา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเสนอร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานและการจัดทาโครงการพัฒนา
-

ด้านบุคลากร จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังให้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

และเพียงพอกับภารกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนา การเข้ารับการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

1.2 แก้ไขปัญหาในระยะสั้น เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จัดให้มีน้าเพื่อ
การเกษตรอย่ า งพอเพี ย ง ขุด ลอกร่ อ งน้าเพื่ อการเกษตรที่ตื้ นเขิน ส่ ง เสริมศู นย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ
การเกษตร ต.โพธิ์ เอน รวมทั้ ง จั ด ตั้ งกลุ่ มเกษตรกรระดั บต าบลเพื่อ ให้ มี เ อกภาพในการด าเนิ น งานและมี
ประสิทธิภาพในการประสานงานด้านต่างๆ
1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟทาง) ในเส้นทาง
สายหลักและเส้นทางรองให้ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายเศรษฐกิจ (การสร้างงาน อาชีพ เกษตรกร)
2.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
ปรับปรุงขุดลอกร่องน้าที่ตื้นเขิน ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ต. โพธิ์เอน
จัดทาแผนพัฒ นาศักยภาพในการทาการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีฐ านะที่ดีขึ้ นอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 จัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน จัดฝึกอบรมแนะนาอาชีพและศึกษาดูงาน พัฒนาส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเสริม เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสด้านอาชีพ
2.3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
3.1 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมหลักในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานทุกเส้น
3.2 จัดให้มีระบบประปาอย่างทั่วถึงทั้งประปาบาดาลที่ อบต. ดาเนินการเองและขยายเขต
ประปาภูมิภาคเพื่อเพิม่ ช่องทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกใช้น้าประปาอีกหนึ่งช่องทาง
3.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟทาง ) ให้ทั่วถึง ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองเข้าซอย
ต่างๆ
4. นโยบายการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน พัฒนาการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับปฐมวัย และสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา

4.2 เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้การสนับสนุนนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
และผู้ด้อยโอกาส
4.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 ส่ งเสริ มกิจ กรรมด้ านการศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรมประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น
สนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ด้านประเพณีของท้องถิ่น
5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต (ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
5.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายปกครอง ตารวจ
อาสาสมัครตารวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติงานของ อปพร. และ
ป้อมจุดตรวจของตารวจ
5.2 การเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
5.3 ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ
อย่างทั่วถึง และตรงตามเป้าหมายที่หลักเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และการพัฒนาเยาวชน
6. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่ สะอาดปราศจากมลพิษ
โดยมีเป้าหมายให้เป็นตาบล / หมู่บ้านน่าอยู่
6.2 พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. นโยบายการสาธารณสุข
7.1 สนับสนุนงบประมาณด้านการสาธารณสุข เพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง พัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การตรวจสุขภาพ
ในช่วงวัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
7.2 ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า

ผ่านระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

7.3 ดาเนินการให้มีการควบคุมดูแล บังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ที่
เกี่ยวกับการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสะสมอาหารและจาหน่ายอาหาร กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ การควบคุมการลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ การก่อมลพิษและ เหตุราคาญต่างๆ เป็นต้น

8. นโยบายด้านการบริหาร และการพัฒนาองค์กร
8.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร ตามนโยบายเร่งด่วนข้างต้น อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านบุคลากรจะจัดให้มีแผนพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงาน
8.2 ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ประชาคมหมู่บ้าน / ตาบล เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้นาชุมชน ฝ่ายปกครอง ส่วน
ราชการอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
8.3 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มุ่งไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโพธิ์เอนแบบเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
9.2 อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยไว้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักท่องเที่ยวทั่วไป
9.3 ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามตลอดฤดูกาล
9.4 สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากการท่องเที่ยว

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
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

มี
การ
ดาเนินงาน

















ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การ
ดาเนินงาน




ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์
5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานปีละ 1 ครั้ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
รวม

ปี 2555
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
27
2,681,700
33
2,838,046
11
435,000

ปี 2556
ปี 2557
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
9
1,046,000
2
160,000
38
3,887,700
34
2,888,046
34
288,046
101
6,014,138
11
405,000
10
395,000
32
1,235,000

14

3,600,000

16

3,500,000

16

3,500,000

46

10,600,000

4

400,000

4

400,000

4

400,000

12

1,200,000

7

190,000

7

190,000

7

190,000

21

570,000

96

10,144,746.00

81

8,429,046.00

73

4,933,046.00

250

23,506,838.00

2. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2555
แผนพัฒนา พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ พ.ศ.2555

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

27

2,681,700

25

2,197,500

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

33

2,838,046

24

2,288,560

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

11

435,000

8

200,000

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

14

3,600,000

14

1,181,000

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4

400,000

1

20,000

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

190,000

7

270,000

96

10,144,746

79

6,157,060

รวม

จานวนโครงการที่ดาเนินการเสร็จในปีงบประมาณ 2555 คิดเป็นร้อยละ

82.29

ของโครงการทั้งหมด

3. ผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ 2555
จานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
โครงการที่
เสร็จ

27
33
11

25
24
8

จานวน
โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ
-

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

14

14

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวม

ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

จานวน
โครงการที่มี
การยกเลิก

จานวน จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
โครงการที่มี
ที่ยังไม่ได้
การเพิ่มเติม
ดาเนินการ
(คิดเป็นร้อยละ)

2
-

-

3
9
3

92.59
72.73
72.73

-

-

-

-

100.00

1

-

-

-

3

25.00

7

7

-

-

-

-

100.00

96

79

-

-

-

18

82.29

4. รายละเอียดผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

1 วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(บริเวณบ้านนายไว) หมู่ที่ 1
2 ลงลูกรัง หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

3 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
1
เพือ่ ให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
4 วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 3
5 วางท่อระบายน้า คสล. บริเวณบ่อพัก เพื่อให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
(ศูนย์ฯการเรียนรู้) หมู่ที่ 2
6 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่ เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
2
7 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณวัดบางม่วง เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก
หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการ
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
จานวน 52 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก 5 ชุด
หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม.
ปริมาตร 210 ลูกบาศก์เมตร
เสาไฟฟ้าส่องสว่างรวมอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 จุด
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
จานวน 18 ท่อน
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
จานวน 45 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก 3 ชุด
เสาไฟฟ้าส่องสว่างรวมอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 จุด
กว้าง 4 x 85 ม. หนา 0.15 ม.

งบประมาณ
2555 (บาท)
65,000
95,000
99,500
95,000
54,500
99,500
165,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

8 ลงลูกรัง หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

9 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
บ้านนายบุญสม หมู่ที่ 3

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

10 ขุดลอกคูส่งน้าสายเจดีย์ หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีน้าใช้ในการทาการเกษตร

ระยะทาง 2,500 ม.

85,000

11 ขุดลอกคูส่งน้าสายกลาง หมู่ที่ 3
12 ลงลูกรัง หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีน้าใช้ในการทาการเกษตร
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

30,000
95,000

13 ขยายเขตประปา (บริเวณบ้านนาย
อุทัย) หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 850 ม.
หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม.
ปริมาตร 210 ลูกบาศก์เมตร
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 480 ม.
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 290 ม.
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2

30,000

14 ขยายเขตประปา (บริเวณหน้าโรงแร่) เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้อย่างทั่วถึง
หมู่ที่ 4
15 ขยายเขตประปา
เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าใช้อย่างทั่วถึง
(บริเวณบ้านนายสังเวียน) หมู่ที่ 4

หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม.
ปริมาตร 210 ลูกบาศก์เมตร
ถนนหนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม.
ระยะทาง 26 ม.

งบประมาณ
2555 (บาท)
95,000

พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 310 ม.

39,000

44,000

30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
2555 (บาท)
6,000

16 ก่อสร้างทางเท้า คสล.ต่อจากของเดิม เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
(บริเวณศาลาอเนกประสงค์
บ้านนายเดชา) หมู่ที่ 5

ทางเท้า คสล. หนา 0.10 ม. กว้าง 1 ม.
ระยะทาง 17 ม.

17 วางท่อ คสล. บริเวณบ้านนางเหลา
หมู่ที่ 5
18 วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
เชื่อมต่อท่อเดิมบริเวณบ้านนายสม
พร หมู่ที่ 5
19 ลงลูกรัง หมู่ที่ 5

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ระยะทาง 20 ม.
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
จานวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 ชุด

18,000

หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม.
ปริมาตร 210 ลูกบาศก์เมตร
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
จานวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 ชุด
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
จานวน 20ท่อน พร้อมบ่อพัก
หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม.
ปริมาตร 210 ลูกบาศก์เมตร

95,000

เพื่อให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
เพื่อให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

20 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
เพื่อให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
(บริเวณบ้านผู้ใหญ่สายชล) หมู่ที่ 6
21 วางท่อระบายน้า (คลองสายกลางนา) เพือ่ ให้มีการระบายน้าทาให้น้าไม่ท่วมขัง
หมู่ที่ 6
22 ลงลูกรัง หมู่ที่ 6
เพือ่ ให้การคมนาคมสะดวก

86,500

56,000
95,000
95,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

23 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ที่
6
24 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงเหล็ก
25 ค่าบารุงและรักษาหรือซ่อมแซม
กิจการประปา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
กิจการประปา

รายละเอียดโครงการ
เสาไฟฟ้าส่องสว่างรวมอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 จุด
กว้าง 4.80 x7.10 เมตร
จานวน 1 ป้าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมกิจการประปา

งบประมาณ
2555 (บาท)
99,500
75,000
450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนกิ่งกาชาด
2 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างของ อบต.(อปท.)
3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
ดาเนินงานที่แก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนในพื้นที่
4 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
ประชาชน
5 โครงการพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
6 โครงการบ้านผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
2555 (บาท)

เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาด (อุดหนุน)
เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ของ อบต. (อุดหนุน)
เพื่อประสานงานการดาเนินงานที่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อุดหนุน)

ตามโครงการของกิ่งกาชาด
โครงการจัดตั้งศูนย์ฯอาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามโครงการของอาเภอท่าเรือ

15,000
30,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์

ตามโครงการของ อบต.

10,000

เพื่อสนองตามพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

50,000

เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

ตามแบบของ อบต.โพธิ์เอน
จานวน 1 หลัง
ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

50,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
8 อุดหนุนสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ ตามโครงการของโรงเรียนวัดโพธิ์เอน

9 อุดหนุนสถานศึกษา

สอน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอน

ตามโครงการของโรงเรียน
วัดเทพคันธาราม

12,000

150,000
72,000
72,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

10 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
11 โครงการพัฒนาการอ่าน
12 จัดหาวิทยากรท้องถิ่น
13 ค่าอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ ตามโครงการของโรงเรียนวัดสาม
สอน
เรือน
เพื่อฝึกทักษะทางการอ่าน
ตามโครงการของโรงเรียนวัดสาม
เรือน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ ตามโครงการของโรงเรียนวัดสาม
สอน
เรือน
เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม (นม) ครบทุกวัน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน
จานวน 25x280x7 =49,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน
จานวน 15x280x7 =29,400 บาท
- ร.ร.วัดโพธิ์เอน จานวน 91 คน
- ร.ร.วัดสามเรือน จานวน 57 คน
- ร.ร.วัดเทพคันธาราม จานวน 45
คน
คนละ 7 บาท จานวน 260 วัน

งบประมาณ
2555 (บาท)
20,000
10,000
20,000
488,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 ค่าอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันครบทุกวัน
คนละ 13 บาท จานวน 200 วัน

15 จัดงานวันเด็ก
16 มอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่
ยากจน
17 โครงการป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โพธิ์เอน หมู่ที่ 4
18 โครงการอุดหนุนเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
19 โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม.
20 โครงการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนดีแต่ยากจน

รายละเอียดโครงการ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน
จานวน 25x280x13 =91,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน
จานวน 15x280x13 =54,600 บาท
- ร.ร.วัดโพธิ์เอน จานวน 91 คน
- ร.ร.วัดสามเรือน จานวน 57 คน
- ร.ร.วัดเทพคันธาราม จานวน 45
คน
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน
ตามโครงการของ อบต.

งบประมาณ
2555 (บาท)
643,760

60,000
15,000

เพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข

ตามโครงการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 4

30,000

เพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข

ตามโครงการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1
ตามโครงการของ อสม.
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

30,000

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อสม.
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

60,000
30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

21 จัดหาทรายอะเบทและน้ายาเคมีพ่น
ยุง
22 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

23 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
โพธิ์เอน
24 จัดซื้อเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตร

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
50,000

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการฯ ด้านการบริการเกษตร

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

150,000

ตามโครงการของของศูนย์บริการฯ
ต.โพธิ์เอน

30,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

เครื่องสูบน้า จานวน 2 เครื่อง
แบบหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6
นิ้ว

190,000

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
10,000

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

2 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อาเภอท่าเรือ
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอาเภอ ตามโครงการของอาเภอท่าเรือ

40,000

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
ประชาชนในตาบล

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

20,000

4 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ
5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล
ปีใหม่
6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล
สงกรานต์
7 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปพร.
8 โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อดาเนินกิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

20,000

เพื่อดาเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลปีใหม่

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

30,000

เพื่อดาเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลสงกรานต์

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

30,000

30,000
20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1 โครงการประชาคมและ อบต.
เคลื่อนที่
2 การฝึกอบรม (การดูงาน)
3 ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท
4 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานความจาเป็น
พื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)
5 ค่าบารุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
6 ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.
7 ค่าวัสดุ
8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
10 โครงการคืนกาไรผู้ชาระภาษี

เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
20,000

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

400,000

ผู้บริหาร,พนักงาน, สมาชิกอบต.

231,000

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของครัวเรือน รายละเอียดตามจานวนครัวเรือน
ของตาบลโพธิ์เอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายค่าบารุงและรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของอบต.โพธิ์เอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของอบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของอบต.โพธิ์เอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานของ
อบต.โพธิ์เอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
ดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

10,000
300,000
20,000
100,000
20,000
30,000
30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

11 โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่

เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
มากขึ้น

ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

12 โครงการขยายเวลาการให้บริการ
ในช่วงพักเที่ยง

เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
มากขึ้น

ตามโครงการของ อบต. โพธิ์เอน

ไม่ใช้งบประมาณ

13 โครงการความรู้จาก อบต. สู่
ประชาชน
14 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

ไม่ใช้งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ารังวัดที่สาธารณะประโยชน์

ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

20,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1 โครงการลดภาวะโลกร้อน

วัตถุประสงค์
เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

รายละเอียดโครงการ
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 อุดหนุนรัฐพิธี งานวัฒนธรรม
ประเพณีและงานวันสาคัญของชาติ

เพื่ออุดหนุนงานรัฐพิธีที่ทาการปกครองอาเภอ
ท่าเรือ

2 อุดหนุนการจัดงานยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด
3 โครงการถวายเทียนจานาพรรษา

เพื่ออุดหนุดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

4
5

6
7

รายละเอียดโครงการ
ตามโครงการของอาเภอท่าเรือ

ตามโครงการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
-ถวายวัดโพธิ์เอน
-ถวายวัดสามเรือน
-ถวายวัดบางม่วง
-ถวายวัดเทพคันธาราม
โครงการประเพณีลอยกระทง
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไทย
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน
โครงการทาบุญวัดพระ
เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- วัดโพธิ์เอน
- วัดสามเรือน
- วัดเทพคันธาราม
โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน
โครงการประเพณีแข่งเรือ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไทย
ตามโครงการของ อบต.โพธิ์เอน

งบประมาณ
2555 (บาท)
15,000

20,000
30,000

20,000
ไม่ใช้งบประมาณ

170,000
15,000

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินการ
แบบ 3/1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
ดีมาก
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
40%
กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
27%
โครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/ 36%
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
25%
ต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
34%

ดี
58%

พอใช้
2%

ควร
ปรับปรุง
-

62%

9%

2%

52%

8%

4%

52%

22%

1%

49%

16%

1%

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

27%

51%

20%

2%

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

33%

55%

12%

-

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม

20%

57%

18%

5%

28%

59%

9%

4%

30%

55%

13%

2%

รวม
สรุป

ผลการดาเนินการสารวจ ความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอน จานวน 6 หมู่บ้าน จานวน 100 คน (หมู่ที่ 1 จานวน 20 คน, หมู่ที่ 2 จานวน 18 คน, หมู่
ที่ 3 จานวน 15 คน, หมู่ที่ 4 จานวน 16 คน, หมู่ที่ 5 จานวน 15 คน, หมู่ที่ 6 จานวน 16 คน) ในภาพรวม
โดยสารวจจานวน 9 ประเด็น ภาพโดยรวมมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ คือ ดีมาก, ดี, พอใช้, ควรปรับปรุง
จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

ดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 30

จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

ดี

คิดเป็นร้อยละ 55

จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

พอใช้

คิดเป็นร้อยละ 13

จากจานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

ควรปรับปรุง

คิดเป็นร้อยละ 2

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2.อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี

(2) 20-30 ปี

(3) 31-40 ปี

(4) 41-50 ปี

(5) 51-60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

(1) ประถมศึกษา

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่นๆ

(1) รับราชการ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตร

3.การศึกษา
4. อาชีพ

(7) อื่นๆ (ระบุ)....................................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่ได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์เอนในภาพรวม โดยได้จัดทาแบบประเมินจานวน 100 ชุด เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนสรุปผลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
เพศชาย

คิดเป็นร้อยละ 50

เพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ 50

ต่ากว่า 20 ปี

คิดเป็นร้อยละ 0

20-30 ปี

คิดเป็นร้อยละ 14

31-40 ปี

คิดเป็นร้อยละ 33

41-50 ปี

คิดเป็นร้อยละ 19

51-60 ปี

คิดเป็นร้อยละ 26

มากกว่า 60 ปี

คิดเป็นร้อยละ 8

อายุ

การศึกษา
ประถมศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 44

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 22

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 24

ปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 10

สูงกว่าปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 0

อื่นๆ

คิดเป็นร้อยละ 0

อาชีพหลัก
รับราชการ

คิดเป็นร้อยละ 11

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

คิดเป็นร้อยละ 17

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

คิดเป็นร้อยละ 18

รับจ้าง

คิดเป็นร้อยละ 21

นักเรียนนักศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 0

เกษตร

คิดเป็นร้อยละ 33

อื่นๆ

คิดเป็นร้อยละ 0

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
ดีมาก
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
40%
กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
27%
โครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/ 36%
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
25%
ต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
34%

ดี
58%

พอใช้
2%

ควร
ปรับปรุง
-

62%

9%

2%

52%

8%

4%

52%

22%

1%

49%

16%

1%

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

27%

51%

20%

2%

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

33%

55%

12%

-

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม

20%

57%

18%

5%

28%

59%

9%

4%

30%

55%

13%

2%

รวม

สรุปความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนในภาพรวม โดย
กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามที่ได้จัดทาแบบสอบถาม จานวน 100
ชุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนอยู่ ใน
ระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 55 แต่ถึงอย่างไรในส่วนที่ควรปรับปรุง ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจะ
นามาแก้ไขปรับปรุงให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนให้มากที่สุด
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 พบว่า โครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปี มีจานวน 96 โครงการ นาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ จานวน 79 โครงการ คิ ดเป็นร้อยละ 82.29 ของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555)
จากการสรุปผล พบว่า โครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555) จะไม่สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติจริงได้ เนื่องจากโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาปีอื่นมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนามาดาเนิน
ก่อน และงบประมาณที่มี อยู่อย่างจากัด จึงต้องคัดเลือกโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ดาเนินการโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. การบรรจุโครงการของแต่ละปีให้มีการทบทวนแผนของปีก่อนๆด้วย
3. ให้คานึงถึงความต้องการของประชาชนและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกในการทา
งบประมาณข้อบัญญัติ

