รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒ นาเป็นผู้ ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๑
บทนา
ปัจจุบั นการติดตามและประเมิน ผลนับว่ามีความส าคัญและจาเป็นต่อการบริห ารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดาเนินการในด้านต่าง เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสั กเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนา
ข้อมูลต่าง มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน ให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรื อ ได้ รั บ น้ อ ยกว่ า ที่ค วรจะเป็ น เกิ ดปั ญ หาในการควบคุ มคุ ณ ภาพของการด าเนิ น งาน เสี ย เวลา ในการ
ตรวจสอบความขัด แย้ งในการปฏิบั ติ ง านภายในหน่ว ยงานหรือ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน กลุ่ มเป้ า หมายที่ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-๑รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สามารถพิจารณาจากการติดตาม
และประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จะต้อง
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-๒รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑6 มิถุนายน ๒๕๕9 ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
(แบบที่ ๑ – ๓/๓ แนบท้ายภาคผนวก)
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

-๓รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
(แบบที่ ๑ – ๓/๓ แนบท้ายภาคผนวก)
ข้อมูลในระบบ e-plan

-๔รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๖.๑ นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๓ นายเสริม สว่างอารมณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๔ นายฉัตรชัย พูลทวี
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
๖.๕ นายสังเวียน สุวรรณะ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
๖.๖ นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล ผู้อานวยการโรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมสกุล) กรรมการ
๖.๗ นายกิตติพงษ์ คาแหง
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง
กรรมการ
๖.๘ นางโสภา สมพงษ์
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
6.9 นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6.10 นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๖.11 นางมลิ เทพรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๑2 นายชนิล สินเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๑3 นางสาวอรุณ ประสาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการกรรมการ

-๕รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
๑. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดาเนินการในปีแรก ๑๓ เรื่อง คือ
๑) นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ ทางานอย่างอิสระ ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุม
ทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒) เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน
๓) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง
๔) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ามันเป็นการชั่วคราว การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๕) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่ง
แก้ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยประกาศให้
ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เป็นปี "มหัศจรรย์ไทยแลนด์"
๗) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ ๑ ล้านบาท การจัดตั้งกองทุนสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ย ๑๐๐ ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน
๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย จัดให้มี
บัตรเครดิตพลังงานสาหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่า ยน้ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริง
ต่อเดือน ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี ได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ ๘๙ ได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน ๑,๐๐๐ บาท
ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่า กว่า ๕ แสน
บาท อย่างน้อย ๓ ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท
รวมทั้งจัดทาแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร
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๘) ยกระดับ ราคาสิ นค้าเกษตรและให้ เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสิ นค้าเกษตรให้ มี
เสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นาระบบจานาสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ เพื่อจัดทาระบบบัตรเครดิตสาหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคา
สินค้าเกษตรที่สาคัญให้รายได้สูง โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า
๙) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน
โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อ
ยกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยส่ งเสริ มให้ มีศูน ย์ กระจายและแสดงสิ น ค้า ถาวรในภูมิภ าคและในเมืองท่องเที่ยวหลั กที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว การส่งออก
๑๐) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
๑๑) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน โดยเริ่มดาเนินการในโรงเรียนนาร่องระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่
สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม
๑๒) เร่ ง รั ด และผลั ก ดั น การปฏิ รู ป การเมื อ งที่ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวางแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อ
วางกลไกการใช้อานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ นิติธรรม องค์กรที่ใช้อานาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยง
กับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน
๑๓) เร่งนาสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดาริพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมอานวยความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมทั่วถึง
๒. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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๓. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลังต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๔. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิ ทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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๕. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางาน ที่ผ่านมา ซึ่ง
เดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ เดิม
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓. การลดรายจ่าย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
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เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๑) ก่อสร้าง บารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
๒) ก่อสร้าง ดูแล บารุงรักษาแหล่งน้า
๓) การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบิน
สุวรรณภูมิ
๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ตส านึ ก และความตระหนั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๖.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์
๑) การส่งเสริมการดาเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ
๒) งานสวัสดิการสังคม
๓) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๔) การส่งเสริมการศึกษา
๕) การส่งเสริม บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖) การสาธารณสุข
๖.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
๑) การส่งเสริมการวางแผน และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
๒) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
๓) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
5) การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

- ๑๐ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
๓) การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔) การปรับปรุงและพัฒนารายได้
๕) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
6) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7) การก่อ สร้ าง/การปรั บปรุง สถานที่ปฏิบั ติงาน และการบารุ งรักษา/จัดหาวัส ดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
8) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถี สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
โดดเด่นสินค้าเกษตร เป็นเลิศท่องเที่ยว ยั่งยืนสังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลาดับความสาคัญ)
๑) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และ
ตลาดโลก
๒) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรปลอดภัย
๓) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล
๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้สมดุล
๕) พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ ๔ ปี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองสายน้าแห่งชีวิต เขตเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ดารงชีวิตด้วยความพอเพียง
อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. พัฒนาระบบเกษตรกรรม และโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
๔. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
5. พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของอาเภอให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์

- ๑๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์
๙. การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกาหนดแนวทางพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง มาใช้ในการ
กาหนดแนวทางพัฒนาเทศบาล ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เทศบาลจะยังไม่ได้ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะ แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการด้านการผังเมืองมาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ เหตุผลสาคัญที่ต้องนาความรู้ด้านการผังเมือง
มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น ปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด ปัญหาการระบายน้า ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม การจราจร
จากเหตุผลสาคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง ซึ่ง
พิจารณาได้จากการเพิ่มขึ้นของจานวนเทศบาล จึงส่งผลทาเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น เกิดสิ่งปลูก
สร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองให้เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาเทศบาลให้ มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ส่งเสริมเศรษฐกิจของ
เมืองหรือชุมชน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อน
หย่อนใจ การดารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ๑๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้กาหนด แนวนโยบายทางการบริหาร และ
ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 /2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยกาหนดแนวนโยบายสาคัญ ไว้ 7 ด้าน ดังนี้
๑) ด้านสังคม
๑.๑) พัฒนาคน ชุมชนและสังคม โดยพัฒนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์ประชาชน การพัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม
๑.๒) การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓) สนับสนุนให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาโจรผู้ร้าย และปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่
๒) ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและหารายได้เสริม
ให้กับประชาชน
๒.๒) สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและ
รายได้
๓) ด้านการศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นทั้งการศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมตามความเหมาะสม
๓.๒) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มความสามารถ
๓.๓) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ
๔) ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔.๓) เฝ้าระวังปัญหาน้าเสีย ขยะมูลฝอย ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
ต่าง ในพื้นที่
4.4) สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่าง
๕) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันรักษาโรค ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
๕.๑) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันรักษาโรคตลอดจนการอนามัยและการ
สาธารณสุขชุมชน
๕.๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหามลพิษและการบริโภค
อย่างถูกวิธี
๕.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

- ๑๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖) ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๖.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖.๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารบ้านเมืองอย่างทันต่อ
เหตุการณ์
๖.๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล
๖.๔) ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านต่าง
7) ด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายพัฒนาระบบ
บริการสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง
7.๑) พัฒนาให้มีระบบบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่
7.๒) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
นโยบายที่กล่าวมานี้ ผมและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะนานโยบายที่ได้แถลงต่อประชุม
สภาเทศบาลและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ของรัฐ เพื่อจะนาไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสมาชิกสภา
เทศบาลผู้บริหารทุกท่านในที่นี้ด้วย
ทั้งนี้ ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ทราบ
จรัญ งาสุวรรณ
(นายจรัญ งาสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

- ๑๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“บางปะกง ชุมชนน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล ศิลปวัฒนธรรม ทรงคุณค่า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์ สังคมแห่งความพอเพียง บนรากฐานการศึกษา ภาคีการมีส่วนร่วม”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๑. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยกระบวนการการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการพัฒนา
๒. การจัดบริการสาธารณะที่ดี อย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๔. การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ รวมถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
๕. จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
6. การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
7.
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางครอบครัว และสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี
8. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับประโยชน์ ตามสิทธิ
ที่ควรได้ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
9. การส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และหมู่บ้านให้มีจิตสานึก มีความ
ตระหนัก มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ของตนเองตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ตนเองโดยผ่านกระบวนการประชาคม ศึกษาด้วยตนเอง สร้างความพอเพียง
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- ๑๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้ามุ่งหมาย/เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๑. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ ที่มี
ความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
๒. ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการสาธารณะที่ดี และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม
๓. ส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๔. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา ทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
รวมถึงการรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทั่วถึง
๕. เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความมั่นคง และส่งเสริมความเข้มแข็งในอาชีพรายได้ ความ
เป็ น อยู่ การดาเนิ น ชีวิตของคน ครอบครั ว หมู่บ้าน และตาบล ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ น
ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้เข้มแข็งสมบูรณ์ รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา
ความยากจน
7. ดาเนินการส่งเสริม และสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
8. ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสร้างความพอเพียงให้เป็นเมืองน่าอยู่

- ๑๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๓
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
มีการ
ดาเนินการ

ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
๒ การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

ไม่มีการ
ดาเนินการ





















- ๑๗ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุก ๖ เดือน โดย
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- ๑๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๑ จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕60

โครงการ
(เป้าหมาย)
32

29,657,800

ปี ๒๕๕๙
ผลการ
ดาเนินงาน
13

7

1,060,000

4

93,819.51

7

2,160,000

7

1,819,325.50

44

15,788,000

41

15,025,225.26

7

590,000

4

18,600

42

12,299,800

33

10,538,971.48

139
100

61,555,600
100

102
73.38

39,758,132.75
64.59

งบประมาณ

งบประมาณ
12,262,191

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

- ๑๙ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

โครงการ/กิจกรรม
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเดือนพนักงานครู
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างครู
วัสดุการศึกษาศูนย์เด็ก
เล็ก
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเสร็จ
อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ




ยังไม่ได้
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
257,300
257,300
473,100
473,100
147,820
147,820



119,000

81,900



7,391

7,391



รวมทั้งสิ้น

7,537,500 7,515,800
1,299,200 1,282,400
9,841,311 9,765,711

- ๒๐ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมา
หากษัตริย์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรมการท่องเที่ยวและการขนส่ง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี
รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสาม
ปี
32

จานวนโครงการ
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ)
ปรากฏในแผนฯ
11
34.37

7

7

100

7

7

100

44

36

81.82

7

2

28.57

42

32

76.19

139

95

68.34

- ๒๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลง
วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่ อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
รวม
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

- ๒๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการ
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
๑. ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑๐
ทั่วไป
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
(๓)
ของ อปท.
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(๓)
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๒)
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
(๒)
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
๒. การ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
๒๕
วิเคราะห์
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
สภาวการณ์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
และศักยภาพ ความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
๔
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
(๒)
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
(๒)
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
๕
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลัง
(๓)
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท.
(๒)
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
๕
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
(๒)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
(๓)
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
๕
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(๓)
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
(๒)
อย่างถูกต้อง

คะแนน
ที่ได้
๑๐
(๓)
(๓)
(๒)
(๒)
๒๕

๔
(๒)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๕
(๒)
(๓)
๕
(๓)
(๒)

- ๒๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ
(ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดทาแผนพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๓.๒ พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
๓.๓ ประเด็น • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
ยุทธศาสตร์
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.
๓.๔
• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี

คะแนน
เต็ม
๖
(๒)

คะแนน
ที่ได้
๖
(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

๖๕
๕

๖๕
๕

(๓)

(๓)

(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๔)
(๔)

(๔)
(๔)

(๒)

(๒)

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

- ๒๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๕ ตัวชี้วัด
และค่า
เป้าหมายของ
แต่ละประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
๓.๖ กลยุทธ์
• มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
ของแต่ละ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ยุทธศาสตร์
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
๓.๗ บัญชี
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
รายการ/ชุด
• โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม
๑๕
๙
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๑๕
๙
(๕)

(๔)
๖
(๓)
(๓)

(๔)
๖
(๓)
(๓)

๑๐

๑๐

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๕
(๘)
(๒)

๑๕
(๘)
(๒)

(๓)
(๓)
(๗)

(๓)
(๓)
(๗)

(๓)

(๓)

(๒)
(๒)
๑๐๐

(๒)
(๒)
๑๐๐

- ๒๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๑)
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

- ๒๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการ
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
๑. ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑๐
ทั่วไป
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
(๓)
ของ อปท.
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ที่มีลักษณะ
(๓)
คล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/
(๒)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการ
(๒)
ดาเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
๒. การ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
๒๕
วิเคราะห์
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
สภาวการณ์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
และศักยภาพ ความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
๔
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
(๒)
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
(๒)
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
๕
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น
(๓)
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท.
(๒)
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
๕
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
(๒)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
(๓)
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
๕
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(๓)
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
(๒)
อย่างถูกต้อง

คะแนน
ที่ได้
๑๐
(๓)
(๓)
(๒)
(๒)
๒๕

๔
(๒)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๕
(๒)
(๓)
๕
(๓)
(๒)

- ๒๗ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ
(ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดทาแผนพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๓.๒ พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
๓.๓ ประเด็น • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
ยุทธศาสตร์
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.
๓.๔
• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี

คะแนน
เต็ม
๖

คะแนน
ที่ได้
๖

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

๖๕
๕

๖๕
๕

(๓)

(๓)

(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๔)
(๔)

(๔)
(๔)

(๒)

(๒)

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

- ๒๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นการพิจารณา
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
๑๕
๙
(๕)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๔)
• ค่าเป้าหมาย
๖
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
(๓)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้าน
(๓)
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
• มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ ๑๐
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
(๕)
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
(๕)
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
๑๕
• โครงการ/กิจกรรม
(๘)
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
(๒)
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
(๓)
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
(๗)
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
(๓)
ชัดเจนและนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
(๒)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
(๒)
รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๑๕
๙
(๕)
(๔)
๖
(๓)
(๓)
๑๐
(๕)
(๕)
๑๕
(๘)
(๒)
(๓)
(๓)
(๗)
(๓)
(๒)
(๒)
๑๐๐

- ๒๙ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนาเข้าข้อมูล แผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาน าเข้ า ข้ อ มู ล ในระบบ e-plan
ไปใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รั งสรรค์ จึ งดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ๓๐ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๓๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๖
การประเมินความพึงพอใจ
หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสาเร็จของแผนทางด้านตัวเลข
แล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้
การประเมินจะช่วยทาให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดาเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและ
คาแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่ งสามารถน ามาปรับ ปรุง และพัฒ นาให้ ดีขึ้ น อี กทั้ งการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ผ ลต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาล (งานบริ ก าร
ประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คาแนะนา
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น
จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลจึงมีการดาเนินการประเมินความพึง
พอใจ ดังนี้

-32 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

(รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ)

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(งานบริการประชาชน)

(รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ)

-33 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ เทศบาลได้ดาเนิน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้ว ยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๒ เทศบาลสามารถดาเนินงานได้เกินร้อยละ ๕๐ ของแผน และมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้
๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 139 โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน 102 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 73.38
๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 154 โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน 96 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 62.34
๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ เทศบาลได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เ ป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๒ เทศบาลสามารถดาเนิ น งานได้ต ามวัต ถุป ระสงค์ มากกว่า ร้อ ยละ ๕๐ ของแผนและสามารถ
ดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
การดาเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
จานวนโครงการ
140
ร้อยละ
-

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕๘
101
72.14

เทศบัญญัติ
๒๕๕๘
98
70

ดาเนิน
การ
ได้จริง
85
60.71

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
139
-

แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕๙
143
102.89

เทศ
บัญญัติ
๒๕๕๙
95
68.34

ดาเนิน
การ
ได้จริง
102
73.38

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙ มีจานวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาเหตุเนื่องมาจาก
๑) โครงการ/กิจกรรมในปี ๕๘ ได้ดาเนินการสาเร็จลุล่วง
๒) ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
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๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
๓.๑ ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๔ เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕๓.๒๘ แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑๔.๙๖ สาเหตุมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) จานวน 139 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและ
ประชาคมแล้ว เทศบาลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการได้ 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๐2.89 สามารถดาเนินการได้ 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.59
๓.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล (งานบริการ
ประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อ
ร้องทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความ
พอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิด
ความไม่พอใจในที่สุด
๕. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
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อุปสรรค
๑) เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค์ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
๖. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีระดับความสาเร็จที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๖.๒ การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าว
บ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
จากข้ อเสนอแนะดั งกล่ า ว หากเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค์ สามารถดาสามารถ
ดาเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

-36 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.ซอยผีขุด 2 หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับถนนเดิม) ซอยผีขุด 2 หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองข้างคันกั้นน้าทะเล หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะกง
(บ้านนายบุญสม เจริญสุข)
โครงการเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15
ตาบลบางปะกง
โครงการเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15
ตาบลบางปะกง
โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. และเสริมผิวจราจร สายเลียบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 16
ตาบลบางปะกง
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยกลิ่นนาค หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสกัด 80 หมู่ที่ 17 ตาบลบางปะกง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองธุรการ หมู่ที่ 11 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองข้างคั้นกั้นน้าทะเล หมู่ที่ 11 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองยายใหม่ หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองยายสน หมู่ที่ 17 ตาบลบางปะกง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองหรือคอสะพานภายในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้า หน้าโรงเรียนสามัคคี หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง

โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ถนนสายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะกง



จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ


จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ



งบประมาณ















3,500,000

7,335,600
141,600














42,750


96,000
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ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายน้าประปาซอยโรงงานซีเทรด หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้าริมคลองผีขุดมาตามแนวถนน หมู่ 14 ตาบลบางปะกง
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านมั่นคง (บ้านใหม่นากุ่ม) หมู่ที่ 15 ตาบล
บางปะกง
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านนายบุญสม เจริญสุข หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะ
กง
โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายเลียบคลองสกัด 40 หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

โครงการขุดลอกคลองธุรการ หมูท่ ี่ 11 ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกลารางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกคลองเจ๊กชิ้นหมู่ที่ 12 , 18 ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกคลองเจ๊กกระโดดเชื่อมต่อจากคลองสกัด 80 ถึงคลองผีขุด หมู่ที่ 15 ตาบล
บางปะกง
โครงการขุดลอกลารางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกคลองสกัด 80 หมู่ที่ 15,17 ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกคลองสาม หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
โครงการขุดลอกคลองเกลือ หมู่ที่ 17 ตาบลบางปะกง
โครงการจ้างสารวจ ออกแบบ เขียนแบ ประมาณราคา สาหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 32 โครงการ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ




จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ














งบประมาณ
179,991.46
73,738.33
253,797.57
197,239.61
271,152










171,321.98








11




2


19

งบ อบจ.

95,000
12,262,191

-38 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด
โครงการป้องกันและลดอุบัติภยั ทางถนนช่วงเทศกาล
โครงการติดตั้งตรวจเช็คและเติมน้ายาถังเคมีดับเพลิง ในเขตเทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์
จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นใหม่ และหรือฝึกทบทวน อปพร.รุ่นเก่า
โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รวม 7 โครงการ

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ











4

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ





งบประมาณ

1,926
167,900
39,167


-

3

54,652.51
93,819.51

-39 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
40
41
42
43
44
45
46

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ปรับภูมิทัศน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
กาจัดวัชพืชตามแหล่งน้าลาคลอง
โครงการอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
จ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้า
จ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสาธารณะ
รวม 7 โครงการ

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น







7

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
26,217

7,154

-

-

89,400
18,354.50
519,000
720,000
439,200
1,819,325.50

-40 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ลาดับ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการพัฒนาศักยภาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบางปะกง
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมระดับตาบล

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น










จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ



งบประมาณ
ใช้งบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น
7,515,800
1,282,400

41,500



ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
16,970
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
388,375
20,000
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ



57
58

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

59
60
61

อุดหนุนที่ว่าการอาเภอบางปะกงโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาเภอบางปะกง
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย สาหรับบริการประชาชน
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล



69,600



ใช้งบประมาณของ
ชมรมผู้สูงอายุ

62
63

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล














ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

232,740
1,091,008.42

-41 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

64

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการจ้างครูกลุม่ สาระที่ขาดแคลน
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการจัดจ้างบุคลากรครู
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โครงการสอนดนตรีไทย
โครงการจ้างครูต่างชาติ (ครูสอนภาษาอังกฤษ)
โครงการจ้างครูวิทยากรท้องถิ่นดุรยิ างค์
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

77

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

78
79
80
81

โครงการวันสาคัญของชาติ (งานรัฐพิธี)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการวันเข้าพรรษา





82
83
84
85

โครงการอบรมทันตสุขภาพ
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการอบรมเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ






ลาดับ

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ


















งบประมาณ



2,128,000



24,320
350,000
110,000
300,000
100,000
100,000
80,000
125,000
75,000
50,000
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
370,492.84
102,017
5,102
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
13,158
29,364
16,890
11,590





-42 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

86
87

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.พร้อมศึกษาดูงาน



88
89
90

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการอุดหนุน อสม.ดาเนินการในพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิต
รวม 44 โครงการ




41

13,890
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
302,008
60,000



-


3

15,025,225.26

-43 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
ลาดับ
91
92
93
94
95
96
97

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายบอกเขตเทศบาลต้อนรับประชาคมอาเซียน
โครงการจัดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีบางปะกง

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ



จัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง เช่น รายการวิทยุ เคเบิล้ ท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต
วารสารด้านการท่องเที่ยว
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมและวันสาคัญต่าง ของเทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจัดทาวีดีทัศน์เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบางปะกง
รวม 7 โครงการ













4

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ


-




3

งบประมาณ
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
16,100
2,500

18,600

-44 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ลาดับ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์สร้างสรรค์สงั คมไทย
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแลระดับประเทศ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพพัฒนาความรู้ เสริมสร้างสมรรถนะพนักงาน
เทศบาล
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในสานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองคลัง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองช่าง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์งาน/โครงการ/ระบบบริการแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานภายนอก
โครงการปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ















งบประมาณ
4,807
17,932
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
4,807
10,000





























11,080
11,552

10,198.40
116,235
237,878.88
123,268
20,268
6,748
22,236
30,078
1,280
9,900
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ลาดับ
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา เทศบาล/พนักงานเทศบาล รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการจัดทาระบบเสียงตามสาย
โครงการซ่อมแซมระบบสัญญาณInternet wifi
จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานของสานักปลัด
จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานของกองคลัง
จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข
จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานของกองการศึกษา
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจ้างเหมาปูยางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการก่อสร้างหลังคาสาหรับที่ปูยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อซุ้มที่นั่ง 2 ซุ้ม
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับปฏิบัติงานของกองช่าง
โครงการวางท่อระบายน้าภายในพื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นภายใต้อานาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/พัฒนาผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
















7,000


856
692,311.86
146,876
794,583.68













งบประมาณ








252,381.25
6,384,000
1,116,523.42
211,000


231,963.66
185,793.12
81,900
ดาเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณ
257,033.09



70,000
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ลาดับ
139

โครงการตามแผนพัฒนา
พ.ศ.2559

จานวนโครงการที่
ดาเนินงานเสร็จสิ้น

33

จ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล
รวม 42 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 139 โครงการ

100

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
2

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
9
37

งบประมาณ
30,000
10,538,971.48
39,758,132.75

-47 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

