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สวนที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป และมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา
ภายใตยุทธศาสตรหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และนําไปสูวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป ยังเปนแผนที่มีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา
งบประมาณโดยแผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังนี้
๑. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ
๒. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
๓. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติ
ประมาณรายจายประจําป

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
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๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับคณะผูบริหารทองถิ่นจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่นพรอมสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น และรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน
หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการสงเสริมสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่บูรณาการทุกภาคสวน เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบาน หรือดําเนินการจัดทําแผน
ชุมชนในชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน ชุมชน ตําบลแลว องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซ้ําซอนก็ได และให
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นนําแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน ที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบ
ในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชน
ในทองถิ่นได
ใหสํานัก/กอง/สวนที่มีหนาที่ในการพัฒนาชุมชน สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่นในการจัดทําทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบาน โดยดําเนินการใหครบ
ทุกชุมชน หมูบาน และนําแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน มาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2
สํานัก/กอง/สวนที่มีหนาที่จัดทําแผนทําหนาที่รวบรวมขอมูลที่ไดพรอมขอมูล
จากสํานัก/กอง/สวนอื่นๆ และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พิจารณาสงใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นยกรางแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะ
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลว
นําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ตอง
ประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดใหคณะกรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอเพื่อประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอราง
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบกอน
แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลตอไป
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ขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป
การแกไขแผนพัฒนา = แกไขใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงค + สาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนไป

อํานาจของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป

การเพิ่มเติม = เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนา 3 ป ใหปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป
การเปลี่ยนแปลง = การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงระหวางแนว
ทางการดําเนินงาน ตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของ
ทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
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สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๒.๑ การสรุปสถานการณพัฒนา
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค)
วิเคราะหปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. ดานการบริหาร
1. ดานการบริหาร
๑.๑ มีโครงสรางแบงสวนราชการชัดเจน
๑.๑ ที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ครอบคลุม อํานาจหนาที่ตามภารกิจ
มีพื้นที่จํากัด สถานที่คับแคบ
๑.๒ มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน
๑.๒ ความตองการและคาดหวังของประชาชนมี
๑.๓ ผูบริหารทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบายได สูงตอองคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ภายใตกรอบของกฎหมาย
ความเดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบล
๑.๔ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับขั้น ตอบสนองไดนอย
๑.๕ มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
๑.๖ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่
๑.๗ มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาที่
๒.๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
๒.๑ อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
กระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคกร บางภารกิจขาดความชัดเจน
ปกครองสวนทองถิ่น ทําให อบต. มีอํานาจในการ
๒.๒ การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก
บริหารจัดการงานไดทั่วถึงและรวดเร็ว
หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน
๒.๒ มีขอบเขต อํานาจหนาที่รับผิดชอบไมเต็มพื้นที งบประมาณ
๒.๓ มีสวนราชการหลายสวนในพื้นที่ที่มีอํานาจ
๒.๓ การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก
หนาที่ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาได
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
ทันทวงที
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของ
๒.๕ การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบพิเศษ/เต็ม
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
รูปแบบ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๒.๖ กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอื้อ
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ตอการพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
จุดแข็ง (Strengths)
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตาม
ภารกิจและงบประมาณ
๓.๒ บุคลากรสวนใหญภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทําให
เขาใจวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น
๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม
ฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

จุดออน (Weaknesses)
๓. ดานบุคลากร
๓.๑ บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเนื่อง
๓.๒ บุคลากรไมเพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่
เปนอํานาจหนาที่ที่ตองทําและภารกิจที่ไดรับการถาย
โอน
๓.๓ บุคลากรขาดความรัก ความสามัคคี การมี
สวนรวมเปนหนึ่งใจเดียวกัน
๓.๔ ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตละ
สวนงานมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๓.๕ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
และขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน
๓.๖ มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกแบบเครือ
ญาติในชุมชน

๔. ดานงบประมาณ
๔. ดานงบประมาณ
๔.๑ มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไม
ทําใหมีอิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวโนมลดลงทุกป
งบประมาณ
๔.๒ งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน
๔.๒ ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง โครงสรางพื้นฐาน ทําใหดานอื่น ๆ ขาดการพัฒนา
เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
๔.๓ รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง
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วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
ปฏิรูปโครงสราง อํานาจ ทําใหบทบาทการบริหาร
แทรกแซงทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
สงผลตอการดําเนินนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง
๑.๒ รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่
๑.๒ ไมมีทศิ ทางที่แนนอนในการเลือกตั้ง
(Area-Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ
๑.๓ พื้นที่ทบั ซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่นซึ่งอาจสงผลตอการบริหารงานได
๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ การขยายตลาดทางการคาการลงทุนทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒.๒ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา
๒.๓ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ อัตราคาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท

๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ เขตพื้นที่ตําบลอยูใกลแหลงสถานศึกษาทุก
ระดับ ศูนยการเรียนรูนอกระบบ และสวนราชการที่
สําคัญ
๓.๒ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีเจาหนาที่
เพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๓ รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกัน
ปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
๓.๔ การขยายตัวเปนชุมชนเมือง

๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการ
พัฒนาไมตอเนื่อง
๒.๒ คาครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคา
สินคาอุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง
ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไมคงที่ ขึ้นอยูกับ
กลไกราคาของตลาด
๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
๒.๕ กลุมอาชีพขาดความเข็มแข็ง
๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม
๓. ดานสังคม วัฒนธรรม
๓.๑ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๓.๒ ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรที่มีอยูจริง
เบียดบังการใชทรัพยากรของทองถิ่น
๓.๓ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
๓.๔ ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการ
มอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
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โอกาส (Opportunities)
๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพ
ติดเปนวาระแหงชาติ
๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๓ ยกระดับสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร

อุปสรรค (Threats)

๔. นโยบายรัฐบาล
๔.๑ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลเปนนโยบาย
ประชานิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน
๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดจริง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑ กฎหมายและขอกําหนดเรื่องการควบคุม
มลพิษปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ
๕.๒ ระบบกําจัดขยะ
๕.๓ ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและ
๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ และใหบริการ
๖.๒ ระบบฐานขอมูลที่มีอยู ยังไมไดนํามาบริหาร
ขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๒ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก
สะดวกรวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณตลอดเวลา
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๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตาราง แสดงจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และจํานวนโครงการที่ปรากฏในขอบัญญัติ
(เฉพาะป ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาสามป

จํานวนโครงการที่
ปรากฏในขอบัญญัติ

๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

๓๕

14

๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

๑0

5

๓. การพัฒนาดานสังคม

43

20

๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒3

๑2

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

9

3

๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

20

๑8

140

72

รวม

คิดเปนรอยละ

51.43

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในอยูในแผนพัฒนาสามป กับจํานวนโครงการที่ปรากฏ
ใน
ขอบัญญัติ (เฉพาะป ๒๕๕๗)
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ตาราง แสดงจํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และจํานวนงบประมาณที่ปรากฏใน
ขอบัญญัติ (เฉพาะป ๒๕๕๗)
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
สามป

๑. การพัฒนาดานบริการสาธารณะ

44,791,760.00

4,153,300.00

7,950,000.00

1,215,000.00

23,829,200.00

1,835,000.00

3,225,820.00

2,583,180.00

910,000.00

95,000.00

11,783,300.00

6,735,100.00

92,490,080.00

16,620,580.00

๒. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
๓. การพัฒนาดานสังคม
๔. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

คิดเปนรอยละ

จํานวนโครงการที่
ปรากฏในขอบัญญัติ

๑๗.๙๗

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยูในอยูในแผนพัฒนาสามป กับจํานวนงบประมาณที่
ปรากฏในขอบัญญัติ (เฉพาะป ๒๕๕๗)
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2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากการสํารวจ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน
ภาพรวม ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ในภาพรวม จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๐ คน สรุปไดดังนี้
รายการ
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8.ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง นอย

10.0
11.0
10.0
10.0
7.0
9.0
9.0
10.0
9.50

85.0
83.0
67.0
56.0
56.0
85.0
87.0
86.0
75.63

5.0
6.0
23.0
34.0
37.0
6.0
4.0
4.0
14.8๗

 ระดับความพึงพอใจมาก รอยละ ๙.๕๐
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง รอยละ ๗๕.๖๓
 ระดับความพึงพอใจนอย รอยละ ๑๔.๘๗
จากการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน แต
ละยุทธศาสตร จํานวนผูกรอกแบบสอบถามจํานวน ๑๐๐ คน สรุปไดดังนี้
รายการ
๑.ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ
๒.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
๓.ยุทธศาสตรดานสังคม
๔.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

รวม

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
มาก
ปานกลาง นอย

9.00
22.25
14.20
29.67
12.50
21.86

18.25

72.40
63.50
67.40
59.83
68.50
68.43

66.68

18.60
14.25
18.30
10.33
19.00
9.71

15.03

 ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริการสาธารณะ อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๗๒.๔๐ โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ไดปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
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เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เชน มีระบบประปาหมูบาน ไฟฟาสาธารณะ กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน การระบายน้ํา เปนตน
 ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๓.๕๐ โดย องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์
ไดสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว เพื่อใหประชาชนใชเปน
สถานที่พักผอน ออกกําลังกาย ทองเที่ยว และกิจกรรมเพื่อการนันทนาการตาง ๆ รวมทั้งเพื่อเปนการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไมใหถูกทําลา ย และพัฒนาทองถิ่นใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสวยงาม นา
อยูนาเที่ยว แตดวยศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จึงดําเนินการไดไมมากนัก
 ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาดานสังคม
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๗.๔๐ โดย องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดสงเสริมพัฒนาดานสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ งาน สงเสริมสุขภาพ
และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา และออกใหคําแนะนําบริการ
สาธารณสุขแกผูปวยติดเตียง รวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล สงเสริม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพอนามัยอยางทั่วถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น และ
การเฝาระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสาธารณภัย
 ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๕๙.๘๓ โดย องคการบริหารสวนตําบลได
สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา โดยการอุดหนุน งบประมาณเพื่อ การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
 ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๘.๕๐ โดย องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ ไดสงเสริม การฝก
อาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และกลุมผูสูงอายุ และ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตร และการผลิตสินคา OTOP ของตําบลมหาสวัสดิ์
 ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การ
บริหารจัดการที่ดี อยูในระดับปานกลาง รอยละ ๖๘.๔๓ โดยองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ได จัดหา
เครื่องมือเครื่องใชในการ ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก คลองตัวในการทํางาน และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการตาง ๆ เชน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การมี
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตาง ๆ
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สวนที่ ๓

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
 วิสัยทัศน :
 พันธกิจ :

“สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี

วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ”

1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สรางความมั่นคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและการสาธารณสุข
4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน
อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง
5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคการ พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 เปาหมาย

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ อยาง
เพียงพอครบถวน
2. เพื่อใหประชาชนมีความรูดานอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการสงเสริมสนับสนุนสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบถวนและเพียงพอ
4. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง โดยการสงเสริมสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ การสงเสริมงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห งานบรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงการปองกันและตอตานยาเสพติด
5. เพื่อใหประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
6. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ดีตามรูปแบบการบริหารกิจการที่ดีและมีสวนรวม
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ
ภารกิจ
กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูที่ 1
- ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูใน
สภาพใชการไดดี
- ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา ใหไดมาตรฐาน และ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที2่ การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร
ภารกิจ
- กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา 4
เพื่อปองกันน้ําทวม
ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพื่อเรงการระบายน้ํา
จัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
กอสรางเขื่อนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
- กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ไหลเวียนของน้ํา
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจ
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ภารกิจ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ภารกิจ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน
สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อเยาวชนหางไกลยาเสพติด
สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพื้นบาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
ภารกิจ
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- สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพื้นที่ เชน คไข
โร เลือดออก
โรคพิษสุนัขบา
- พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
สาธารณสุขมูลฐาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การปองและแกไขปญหายาเสพติด
ภารกิจ
- สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ภารกิจ
จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์
สงเสริมสถาบันครอบครัว
- ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยาง
ยุติธรรม และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
- สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย
อยางทั่วถึง สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ภารกิจ
- สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวง
เทศกาลตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย
ภารกิจ
จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา
ภารกิจ
สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ภารกิจ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีวันสงกรานต
- สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม
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-

ของสังคมไทย
สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
ภารกิจ
- จัดตั้งตลาด เพื่อจําหนายสินคาทางการเกษตร
สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย
สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย
อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน
เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ภารกิจ
จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร
สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร
จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร
- สงเสริม สนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการ
จัดทําปุยชีวภาพ
- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ภารกิจ
- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน
- สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบี
บกฎหมาย
ย
- สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการพัฒนาสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน
- พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ใหมีความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
- พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ
และมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสเพืดิอ่ ์ พัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
- เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
แนวทางที่ ๓.๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๑ สรางสนามกีฬาเซปกตะกรอ
(นโยบายรัฐบาล)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดใชเลนกีฬาออกกําลังกาย
หางไกลสิ่งเสพติด

จํานวน ๑ แหง กวาง ๖.๑๐ เมตร
ยาว ๑๓.๔๒ เมตร

๒ ถมดินสรางลานเอนกประสงค หมูที่ ๓
บริเวณใกลบานน.ส.ทองเจือ ศรศาสตร
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓)

เพื่อใหเยาวชน/ประชาชนใชเปน กวาง ๘ เมตร ยาว ๕ เมตร
สถานที่ออกกําลังกายและ
สูงจากเดิม ๑ เมตร
นันทนาการ

๓ จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานตําบล
มหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔)

เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี
กับเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

๔ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน
ม.๒,๓,๔)

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๖,๐๐๐
(อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละของ สนามกีฬาเซปกตะกรอ
ผูไดรับ ความเขมแข็งใหแก
ประโยชน ชุมชน

๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ เยาวชน ประชาชน
ผูไดรับ มีสถานทีอ่ อกกําลังกาย
(อบต.)
ประโยชน นันทนาการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด อบต.

-

-

เด็ก เยาวชน ประชาชน หมู ๑-๔

๑๐๐,๐๐๐
<100,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนของ เกิดความรัก ความ
ผูเขารวม สามัคคีในชุมชน
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช
ออกกําลังกาย

เครื่องออกกําลังกลางแจง
จํานวน ๓- ๕ ชนิด หมูที่ ๑-๔

๓๐๐,๐๐๐
<300,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของ ประชาชนมีอุปกรณใช
ผูไดรับ สําหรับออกกําลังกาย
ประโยชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๕ สรางสนามกีฬาบาสเกตบอล
(นโยบายรัฐบาล)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดใชเลนกีฬาออกกําลังกาย
หางไกลสิ่งเสพติด

จํานวน ๑ แหง กวาง ๑๔ เมตร
ยาว ๒๖ เมตร

-

๓๔๕,๐๐๐
(อบต.)

-

รอยละของ ลดปญหายาเสพติด
ผูไดรับ สรางความเขมแข็ง
ประโยชน ใหแกชุมชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๖ กอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๒)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใน
กอสราง/ปรับปรุงลานกีฬาในเขต
การออกกําลังกาย และเลนกีฬา พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

-

๕๐,๐๐๐
(อบต.)

-

รอยละของ ประชาชนมีสถานที่
ผูไดรับ ออกกําลังกายที่ได
ประโยชน มาตรฐาน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7 จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรับ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน
สัมคม เชน ดานกีฬา ดนตรี หรือ
การพัฒนาศักยภาพ ดานกีฬา
ดนตรี และฝกอาชีพตาง ๆ ฯลฯ ฝกอาชีพตาง ๆ

๕๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนของ เยาวชนไดรับการ
ผูเขารวม พัฒนาศักยภาพ
โครงการ เพิม่ พูนความรูและ
ประสบการณ

สวนสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการแขงขันกีฬาสรางความสัมพันธ
ในครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ของคนในครอบครัว และชุมชน
ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์

เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดมี
กิจกรรมในการแขงขันกีฬารวมกัน

๒๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนของ เกิดความรักและความ
ผูเขารวม สัมพันธอันดีในครอบ
โครงการ ครัวและชุมชน

สวนสวัสดิการ
สังคม

๙ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.
มหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม. ๓)

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ใหแกประชาชนทั่วไป

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

-

-

จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ
รวมโครงการ รางกายแข็งแรง

กอง
สาธารณสุข ฯ

๕๐,๐๐๐
<๕๐,๐๐๐>
(อบต.)

แนวทางที่ ๓.๒ สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑ จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีฉีดพน
หมอกควันกําจัดลูกน้ํายุงลายตามบาน
เรือนของประชาชนในพื้นที่ อบต.
มหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔)

เพื่อปองกันการเกิดโรคที่มียุง
เปนพาหะ

ฉีดพนหมอกควันเพื่อปองกันการ
แพร ระบาดลูกน้ํายุงลาย
จํานวน ๔ ครั้งตอเดือน
ทุกครัวเรือน ในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

๑๕๐,๐๐๐
<150,000>
(อบต.)

-

.

จํานวน ประชาชนปลอดภัยจาก
ของผูไดรับ โรคไขเลือดออก
ประโยชน

กอง
สาธารณสุข ฯ

๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคติดตอ
เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก
โรคเอดส และโรคติดตออื่น ๆ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔)

เพื่อปองกันโรคติดตอตางๆ
กับประชาชนในพื้นที่ และไดมี
ความรู เล็งเห็นความสําคัญ
สามารถดูแลปองกันสุขภาพ
ของตนเองได

จัดหาเวชภัณฑ วัคซีนและอุปกรณ
อื่น ๆเพื่อใชในการปองกันโรค
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน
แผนพับ วารสาร คูมือ ปาย
การปองกันโรคใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

๑๕๐,๐๐๐
<150,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน ประชาชนมีความรู
ของผูไดรับ ความเขาใจสามารถ
ประโยชน นําไปปฏิบัตเิ พื่อ
ปองกันตัวเองใหพน
จากการแพรระบาด
ของโรคได

กอง
สาธารณสุข ฯ

๓ ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และ
เยี่ยมเยือนใหคําแนะนําผูปวยติดเตียง
หรือผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/อัมพฤกต /อัมพาต
ฯลฯ
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔)

เพื่อใหบริการประชาชนดานการ อบต. มหาสวัสดิ์รวมกับ อสม.
ตรวจสุขภาพรางกาย
รพ.สต. มหาสวัสดิ์ เพื่อบริการ
ตรวจสุขภาพและใหคําแนะนํา
ที่แกผูปวยติดเตียง เชน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง อัมพฤกตอัมพาต
ในเขตพื้นที่ เดือนละ ๑ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐
<150,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนผูเขา ประชาชนไดรับความ
รวมโครงการ สะดวกในดานบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย

กอง
สาธารณสุขฯ
รพ.สต.
มหาสวัสดิ์

๔ สมทบเงินโครงการหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น
(นโยบายรัฐบาล)

เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล
ดานสุขภาพอยางทั่วถึง

๑๕๐,๐๐๐
<1๐0,000>
(อบต.)

-

-

ประชาชน ประชาชนไดรับการ
มีสุขภาพ ดูแลดานสุขภาพเพิ่ม
ที่แข็งแรง มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข ฯ

ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๕ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา
ดานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
(นโยบายรัฐบาล)

เพื่อใหประชาชนไดรับริการดาน อสม.ไดรับการพัฒนาใหสามารถ
สาธารณสุขมูลฐาน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๖ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ดานสาธารณสุข
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม. ๓)

เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
ประสบการณในดานสาธารณสุข พนักงาน อบต.มหาสวัสดิ์
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อสม.
ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

๗ โครงการฝกอบรมการปองกันปญหา
และแกไขปญหาโรคเอดส

-เพื่อใหความรู ความเขาใจ
ในการปองกัน และควบคุม
ปญหาโรคเอดส

จัดฝกอบรมปละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

จํานวน ประชาชนไดรับบริการ
กิจกรรม ดานสาธารณสุขเพิ่ม
ที่ดําเนินการ มากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.
รพ.สต.
มหาสวัสดิ์

๑๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนผูเขา ผูรับการฝกอบรมและ
รวมโครงการ ทัศนศึกษาดูงานมี
ความรูความเขาใจ
และสามารถนํามา
ประยุกตใชกับทองถิ่น

กอง
สาธารณสุข ฯ

๒๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนผูเขา เด็ก เยาวชน และ
รวมโครงการ ประชาชนทั่วไปไดรับ
ความรู ความเขาใจใน
การปองกันและควบคุม
ปญหาโรคเอดส

กอง
สาธารณสุขฯ

๖๐,๐๐๐

<๔๐,๐๐๐>
(เงินอุดหนุน)

แนวทางที่ ๓.๓ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ป 2559
(บาท)

ป ๒๕60
(บาท)

ป ๒๕61
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑ สนับสนุนงบประมาณดานการปองกัน
ยาเสพติด ศูนย ศตส.ตําบลมหาสวัสดิ์
(หนวยงานราชการ)

เพื่อสนับสนุนการปองกันและ
ปราบยาเสพติด

ลดการแพรระบาดของปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์

๕๐,๐๐๐
<100,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน ลดปญหายาเสพติดและ
กิจกรรม สรางความเขมแข็ง
ที่ดําเนินการ ใหแกชุมชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๒ ตั้งดานตรวจหาสารเสพติดเยาวชน
ประชาชน ในพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์
(นโยบายรัฐบาล)

เพื่อควบคุมการแพรระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ตําบล
มหาสวัสดิ์

เยาวชน/ประชาชน และกลุมเสี่ยง
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน/ป
หมูที่ ๑ - ๔

๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

รอยละของ ปองกันและควบคุม
ผูเขารับการ การแพรระบาด
ตรวจสารเสพ ยาเสพติดในหมูบาน
ติด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๓ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
ตําบลมหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔)

รณรงคใหประชาชน/เยาวชน
หันมาเลนกีฬาเพื่อใหหางไกล
ยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน ๑ -๒ ครั้ง/ป

๑๕๐,๐๐๐
<100,000>
(อบต.)

-

-

๔ สนับสนุนงบประมาณดานการปองกัน
ยาเสพติด ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอพุทธมณฑล
(ศป.ปส.อ.พุทธมณฑล)
(หนวยงานราชการ)

เพื่อสนับสนุนการปองกันและ
ปราบยาเสพติด

ลดการแพรระบาดของปญหา
ยาเสพติด

๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.)

-

-

๕ โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
(นโยบายผูบริหาร)

เพื่อจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด การจัดนิทรรศการ การแขงขัน
กีฬา ฯลฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ตามนโยบายรัฐบาล
และปองกันแกไขปญหายาเสพติด

๒๐,๐๐๐
<20,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชน / เยาวชน
หันมาเลนกีฬา ออก
กําลังกายและลดปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่

จํานวน ลดปญหายาเสพติดและ
กิจกรรม สรางความเขมแข็งใหแก
ที่ดําเนินการ ชุมชน

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวนอาชญกรรม
และการแพรระบาด
ยาเสพติดลดลง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

สํานักงาน
ปลัด อบต./
อ.พุทธมณฑล

สํานักงาน
ปลัด อบต.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๖ โครงการรณรงคและปราบปราม
ยาเสพติดในหมูบานพฤกษา 4
หมูที่ ๑, ๔
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑)

เพื่อสนับสนุนการปองกันและ
ปราบยาเสพติด

ลดการแพรระบาดของปญหา
ยาเสพติด

๒๐,๐๐๐
<20,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวนอาชญกรรม
และการแพรระบาด
ยาเสพติดลดลง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

7 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดโดยการสุมตรวจหาสารเสพติด
ในครัวเรือน
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.3)

เพื่อสนับสนุนการปองกันและ
ปราบยาเสพติด

การจัดกิจกรรมโดยสุมตรวจสาร
เสพติดในครัวเรือน หมูที่ ๑-๔

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวนอาชญกรรม
และการแพรระบาด
ยาเสพติดลดลง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๘ โครงการอบรม บําบัด ฟนฟู
ผูเสพ / ผูติดยาเสพติด

เพื่อใหผูเสพ/ผูติดยา
เขารับการบําบัด

อบรม/บําบัด
จํานวน 10 คน

๓๕,๐๐๐
<70,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของ การแพรระบาดของ
ผูเขารับ ยาเสพติดในพื้นที่
การอบรม/ ลดลง
บําบัด

สํานักงาน
ปลัด อบต./

๒๔,๐๐๐
<24,000>
(อบต.)

-

๙ โครงการผูประสานงานพลังแผนดิน
(25 ตาสับปะรด)

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานผูประสานงาน
พลังแผนดิน

จํานวน ๔ หมูบาน

-

จํานวน
หมุบาน

การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่
ลดลง

สภ.พุทธมณฑล

สํานักงาน
ปลัด อบต./
สภ.พุทธมณฑล

แนวทางที่ ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
(นโยบายรัฐบาล)

วัตถุประสงค
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตแกผูสูงอายุ

เปาหมาย
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 896 คน/ป

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตของผูพิการ

ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 103 คน/ป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

จํานวนของ ผูสูงอายุไดรับการดูแล
ผูสูงอายุที่ และดํารงชีวิตอยูได
ไดรับเบี้ยยังชีพ

สวนสวัสดิการ
สังคม

-

-

จํานวนของ ไดรับการสงเคราะห
ผูพิการที่ และสามารถดําเนิน
ไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวติ อยูได

สวนสวัสดิการ
สังคม

-

-

จํานวนของ ผูปวยเอดสไดรับการ
ผูปวยเอดสที่ สงเคราะหดูแลอยางดี
ไดรับเบี้ยยังชีพ

สวนสวัสดิการ
สังคม

๓๐,๐๐๐
<30,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนผูเขา ผูพิการ มีชีวิตความ
รวมโครงการ เปนอยูที่ดีขึ้น

สวนสวัสดิการ
สังคม

<5,400,000>

๙๘๘,๘๐๐
<510,000>
(เงินอุดหนุน)

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(นโยบายรัฐบาล)

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

-

๘,๔๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
(นโยบายรัฐบาล)

ตัวชี้วัด

เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับการ
สงเคราะหกอนและหลัง
การรักษา

ผูปวยเอดส จํานวน 6 คน/ป

๗๒,๐๐๐
<60,000>

๔ โครงการฝกอบรมอาชีพและพัฒนา
อาชีพสําหรับคนพิการและผูดูแล
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน ม.1-4)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของผูพิการใหดีขึ้น

ผูพิการ จํานวน ๔๐ ราย

๕ ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัย
ตามโครงการบานเทิดไทองคราชันย
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ประชาชน
ที่ยากจน (นโยบายกรมสงเสริมฯ)
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔)

เพื่อปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ ประชาชนที่
ยากจนใหดีขึ้น

ผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนที่
ยากจนประมาณ ๔ คน/ป

๑๐๐,๐๐๐
<100,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนผูที่ ผูสูงอายุ คนพิการ
ไดรับการชวย ประชาชนที่ยากจนมี
เหลือ
ทีอ่ ยูอาศัยที่ดีขึ้น

สวนสวัสดิการ
สังคม

๖ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์
(นโยบายกรมสงเสริมฯ)

เพื่อสงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ในอัตรา ๓๐ บาท/คน/ป

๑๒๐,๐๐๐
<115,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน เสริมสรางความ
กิจกรรม เขมแข็งของกองทุน
ที่ดําเนินการ สวัสดิการชุมชน

สวนสวัสดิการ
สังคม

( อบต./เงินอุดหนุน)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๗ ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
(นโยบายกรมสงเสริมฯ)

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
และปองกันเฝาระวังปญหาง
ไมใหเกิดความรุนแรตอเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว

จัดประกวดและจัดกิจกรรมเพื่อหา
ครอบครัวตนแบบพรอมทั้งเชิดชู
เกียรติเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติตาม

๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ลดพฤติกรรมความ
กาวราวและกระทํา
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และคนใน
ครอบครัว

๘ รณรงคใหความรูแกเด็กนักเรียนเพื่อ
ลดปญหาการตั้งครรภกอนวัยเรียน
(นโยบายกรมสงเสริมฯ)

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรู
ความเขาใจรูจักปองกันตนเอง
ไมใหตั้งครรภกอนวัยเรียน

ฝกอบรมและทัศนศึกษาเด็ก
นักเรียนอายุระหวาง ๑๓ - ๑๘ ป
ในเขตพื้นที่อบต.มหาสวัสดิ์
จํานวน ๘๐ - ๑๐๐ คน

๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

เด็กตระหนักถึงหนาที่
และหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธกอน
วัยเรียน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

๒๐,๐๐๐
<20,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของ ประชาชนในเขตพื้นที่
ผูที่ไดรับ การจัดทําบัญชีครัว
ประโยชน เรือน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๑๐ โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี
ผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน
ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน
ประสบการณ ใหกับกลุมสตรี
ผูสูงอายุ กลุมนําชุมชน และ
คณะกรรมการหมูบาน

จัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานใหแก กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี
ผูนําชุมชน และคณะกรรมการ
หมูบาน

๒๒๐,๐๐๐
<150,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนของ กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี
ผูเขารวม ผูนาํ ชุมชน ไดรับ
โครงการ ความรูแ ละประสบ
การณเพิ่มขึ้น

สวนสวัสดิการ
สังคม

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ ๑-๔

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑-๔
การจัดประชุมคณะกรรมการ
หมูบานประจําเดือน

๔๘,๐๐๐
<48,000>
(อบต.)

-

-

12 สราง/ปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ

เพื่ออํานวยความสะดวกให
คนพิการ และผูสูงอายุที่มา
ติดตอราชการที่องคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์

๖๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

๙ โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข
แบบ ABC (Area Based
Collaborative Research)

จัดทําทางลาด และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ

รอยละของ มีคาใชจายในการ
คณะกรรมการ ดําเนินการจัดประชุม
ที่เขารวม ประจําเดือน
จํานวนของ คนพิการ และผูสูงอายุ
ผูไดรับ ไดรับความสะดวก
ประโยชน

สวนสวัสดิการ
สังคม

สวนสวัสดิการ
สังคม
สวนสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับคนพิการ

เพื่อสงเสริมใหคนพิการ และ
คนพิการและผูดูแล หนวยงาน
ผูดูแลไดเรียนรู และรับสิทธิ
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เอกชน องคกรธุรกิจ และสถาบัน
การศึกษา จํานวน 30 คน

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนของ คนพิการ และผูดูแล
ผูเขารวม ไดเรียนรูและรับสิทธิ
โครงการ อยางเสมอภาคและ
เทาเทียม

สวนสวัสดิการ
สังคม

14 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
มหาสวัสดิ์

เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งในการดําเนิน
งานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลมหาสวัสดิ์

๓๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนของ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผูเขารวม ตําบลมหาสวัสดิ์
โครงการ มีศักยภาพและมีความ
เขมแข็ง

สวนสวัสดิการ
สังคม

จัดฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน

แนวทางที่ ๓.๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

รอยละ ประชาชนไดรับความ
ของผูที่ไดรับ สะดวกสบายเวลารอ
ประโยชน รถโดยสารประจําทาง

กองชาง

-

-

รอยละ ประชาชนไดรับความ
ของผูที่ไดรับ สะดวกสบายเวลารอรถ
ประโยชน โดยสารประจําทาง

กองชาง

๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของการ การเกิดอุบัติเหตุลด
เกิดอุบัติเหตุ นอยลง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๑๐,๐๐๐
<30,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของ ลดการสูญเสียในชีวิต
การเกิดเหตุ และทรัพยสินของ
รายหรือ ประชาชน
ภัยพิบัติตาง ๆ

สํานักงาน

๑ กอสรางศาลาที่พักสําหรับประชาชน
(ศาลาเล็ก)
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓,๔)

เพื่อใหประชาชนมีที่พักรอ
รถโดยสารประจําทาง

กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร
พรอมเกาอี้นั่งพัก จํานวน ๕ แหง

-

๒ กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร /จัดทําที่
นั่งรอรถโดยสาร
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓,๔)

เพื่อใหประชาชนมีที่พัก
รอรถโดยสารประจําทาง

ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

๑๐๐,๐๐๐
(อบต.)

๓ โครงการตั้งดานตรวจและเฝาระวัง
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๑-๔)

เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุแก
ผูใชรถใชถนน

เทศกาลวันปใหม
เทศกาลวันสงกรานต

๔ โครงการเฝาระวังปองกัน / รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนตําบลมหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๔)

เพื่อปองกันเหตุราย ภัยพิบัติ
ตาง ๆ ใหแกประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

ในเขตพื้นที่ หมูที่ ๑ - ๔

๒๑๐,๐๐๐
(อบต.)

ปลัด อบต./
สภ.พุทธมณฑล

แนวทางที่ ๓.๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑ สนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการ
ศูนย อปพร. อบต.มหาสวัสดิ์
(นโยบายผูบริหาร)

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน สมาชิก อปพร.อบต.มหาสวัสดิ์
ของ อปพร. อบต.มหาสวัสดิ์

๕๐,๐๐๐
<50,000>
(อบต.)

-

-

จํานวน อปพร.มีศักยภาพมาก
กิจกรรม ขึ้นมีขวัญและกําลังใจ
ที่ดําเนินการ ในการปฏิบัติงาน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๒ โครงการฝกซอมแผนและปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพรอมและ
ปองกันบรรเทาสาธารภัย

๓๐,๐๐๐
<30,000>
(อบต.)

-

-

จํานวนของ ผูเขารวมโครงการมี
ผูเขารวม ความเขาใจในบทบาท
โครงการ และหนาที่ ในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อฝกอบรมและใหความรู
ประชาชนในชุมชน หมู 1-4
แกประชาชน ในดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๕๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวนของ ประชาชนไดรับความรู
ผูเขารวม ในดานการปองกันและ
โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๔ โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงาน

๕๐,๐๐๐
<100,000>
(อบต.)

-

-

รอยละของ อปพร. มีความพรอม
จํานวนผูเขา ในการปฏิบัติงาน
รวมอบรม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๕ จัดซื้อเรือทองแบนแบบอลูมิเนียม
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน ม.๓)

เพื่อใชชวยเหลือและอํานวยความ จํานวน ๒๐ ลํา
สะดวกแกประชาชนในชวง
ทําจากอลูมิเนียม
น้ําทวมน้ําหลากในพื้นที่
ขนาดที่นั่ง ๕ คน
อบต.มหาสวัสดิ์

พนักงานสวนตําบล, สมาชิก อปพร.
ผูนําชุมชม ผูบริหาร สมาชิก อบต.
สถานศึกษา สถานประกอบการ
และประชาชนทั่วไป

จํานวนผูเขาฝกอบรม ๕๐ คน

-

๒๐๐,๐๐๐
(อบต.)

-

จํานวน
ครุภัณฑ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
ในชวงน้ําทวม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๖ จัดซื้อเรือพรอมเครื่องยนตเรือหางยาว
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชนม.๓)

เพื่อใชชวยเหลือและอํานวยความ จํานวน ๑๐ ลํา
สะดวกแกประชาชนในชวง
ทําจากเหล็กพรอมเครื่องยนต
น้ําทวมน้ําหลาก ในพื้นที่
ขนาดที่นั่ง ๑๐-๑๕ คน
อบต.มหาสวัสดิ์

๓๖๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

จํานวน
ครุภัณฑ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง
ในชวงน้ําทวม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

๗ ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ
จุดเสี่ยงภัย ในเขตพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์
(ประชาคมหมูบาน + แผนชุมชน ม.๔)

-เพื่อเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนาจุดเสี่ยงภัยในเขตพื้นที่
ของประชาชน
ตําบลมหาสวัสดิ์
-เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง
การกออาชญากรรม
-เพื่อใชเปนพยานหลักฐานใน
การดําเนินคดีในกระบวนการ
ยุติธรรม

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

จํานวน
ครุภัณฑ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากขึ้นและ
ลดการกอปญหา
อาชญากรรม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

อุปกรณตาง ๆ

ปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ครุภัณฑดับเพลิง
8 ปนฉีดน้ําดับเพลิงแบบมานน้ํา

(อบต.)

จํานวน
-หนวยงานมีเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชที่เหมาะสม
ครุภัณฑ

บรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 หัว

๔๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

(อบต.)
9 สายสงน้ําดับเพลิง ๓ ชั้น

ขนาด 20 เมตร

๑๔,๐๐๐
(อบต.)

10 ขวานดับเพลิง

จํานวน 1 อัน

๑,๘๐๐
(อบต.)

11 ขอเกี่ยว

จํานวน 1 อัน

๒,๘๐๐
(อบต.)

และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่

สํานักงาน
ปลัด อบต.

ที่

โครงการ

12 ไฟฉายกันน้ํา (ดับเพลิง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
ป 2559
ป ๒๕60 ป ๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จํานวน 1 ชุด

๑,๙๐๐

-

-

(อบต.)
13 ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ครบชุด

จํานวน 1 ชุด

-

๒๖๐,๐๐๐

-

(อบต.)
14 เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหาม

ขนาด 70 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

-

-

๕๕๐,๐๐๐
(อบต.)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
15 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนก
ประสงค ชนิด ๖ ลอ

จํานวน 1 คัน

๒,๐๐๐,๐๐๐
(อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๘๖,๐๐๐

1

๓๐๐,๐๐๐

1

๑๐๐,๐๐๐

1

๓๐๐,๐๐๐

1

๓๔๕,๐๐๐

1

๕๐,๐๐๐

1

๕๐๐๐๐

1

๒๐,๐๐๐ -

-

1

๕๐๐๐๐ -

-

1

๖๐๖,๐๐๐

๓๙๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖

๒

๑

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๖๐๐๐๐ -

-

1

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๒๐,๐๐๐ -

-

1

๘๓๐,๐๐๐

๐

๐

๗

๐

๐

๕๐๐๐๐ -

-

1

๑๐๐,๐๐๐ -

-

1

๑๕๐,๐๐๐ -

-

1

๕๐๐๐๐ -

-

1

๒๐,๐๐๐ -

-

1

๒๐,๐๐๐

1

๓๐,๐๐๐

1

๓๕,๐๐๐ -

-

1

๒๔,๐๐๐ -

-

1

๔๗๙๐๐๐

๐

๐

๙

๐

๐

๘,๔๐๐,๐๐๐ -

-

1

๙๘๘,๘๐๐ -

-

1

๗๒,๐๐๐ -

-

1

๓๐,๐๐๐ -

-

1

๑๐๐,๐๐๐ -

-

1

๑๒๐,๐๐๐ -

-

1

๕๐,๐๐๐ -

-

๕๐,๐๐๐

1

1

๒๐,๐๐๐ -

-

1

๒๒๐,๐๐๐ -

-

1

๔๘,๐๐๐ -

-

1

๖๐,๐๐๐ -

-

1

๓๐,๐๐๐ -

-

1

๓๐,๐๐๐ -

-

1

๑๐,๒๑๘,๘๐๐

๐

๐

๑๔

๐

๐

-

๒๑๐,๐๐๐

1

๑๐๐,๐๐๐

1

๕๐,๐๐๐ -

-

1

๑๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

1

๒๑๐,๐๐๐

๐

๓

๑

๐

๕๐,๐๐๐ -

-

1

๓๐,๐๐๐ -

-

1

๕๐,๐๐๐ -

-

1

๕๐,๐๐๐ -

-

1

๒๐๐,๐๐๐

1

๓๖๐,๐๐๐

1

๑,๐๐๐,๐๐๐

1

๔๕,๐๐๐

1

๑๔,๐๐๐

1

๑,๘๐๐

1

๒,๘๐๐

1

๑,๙๐๐

1
๒๖๐,๐๐๐

1
๕๕๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๖๐๕,๕๐๐
๑๕,๘๙๙,๓๐๐

1

1

๔๖๐,๐๐๐
๑,๐๖๕,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐

๑๒
๕๑

๒
๕

๑
๒

สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลนั้น จะทําใหเราทราบวาไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปถึงระยะใด
การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการในชวงใด ตรงตามที่กําหนดหรือไม ในการจัดการซึ่งเปน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอง
ประสานความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหแผนงานและโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
ตองมีการติดตามและประเมินผลในทุกระดับขั้นตอน สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้
๑) การติดตามประเมินผลโดยใชกลไกขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
(๑) จัดทําแบบรายงานที่มาตรฐานสอดคลองกับการปฏิบัติงาน และมีการรับรองแบบรายงาน
โดย ผูรับผิดชอบแตละหนวยงาน
(๒) ในเชิงปริมาณสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนมากนอยเพียงใด
(๓) ในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามแผนพัฒนา โดยใชเวทีประชาคม
หรือแบบสํารวจ เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอน ผลการปฏิบัติงาน
(๔) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานและการรายงาน
(๕) ใหมีการจัดทําแผนบริหารงบประมาณ เพื่อใหเปนเครื่องมือในการติดตามแลประเมินผล
การบริหารของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
(๖) ใหหนวยงานนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนศูนยการในการ
รวบรวมวิเคราะหกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(๗) ใหกองชาง ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบใหถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดไว
(๘) ใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทราบความกาวหนา
๔.๒ ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ ระเบียบ
การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
๑) คณะกรรมการประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เปนเลขาคณะกรรมการ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
๒) อํานาจหนาที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ ๒๙ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔.๒.๒ วิธีการและเครื่องมือ
๑) การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
การติดตามและประเมนผลเชิงปริมาณ เปนการติดตามการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในรูปของ
สัดสวนของโครงการในแผนพัฒนาสามป กับ โครงการที่ไดดําเนินการ โดยการตรวจสอบเอกสาร จากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และแผนการดําเนินการประจําปงบประมาณนั้น รวมทั้งรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล มหาสวัสดิ์ เพื่อเก็บขอมูล วามีโครงการใดบางที่อยูในแผนพัฒนาสามป ไดอนุมัติ
งบประมาณ หรือนําไปดําเนินการ มีจํานวนงบประมาณ และจํานวนโครงการ เทาใด รวมทั้ง มีโครงการ / กิจกรรม
ที่ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ หรือไมไดนําไปดําเนินการ เปนจํานวนเทาใด
๒) การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
ในการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม หรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม สอบถามประชาชนในพื้นที่ นําขอมูลของแตละโครงการนํามาประมวลผล ตามหลักการวิจัย และ
ประเมินผล เพื่อใหไดขอมูลดานคุณภาพของโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งขอมูลจากการตรวจสอบ
ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ ของคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการตรวจการจาง อีก
ทางหนึ่งดวย

