
บทน ำ 

  จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีฐานคิดที่ว่า การติดตามและ
ประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน  ดังนั้น  ระบบอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน  และส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จ าแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบ  
เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นระบบการประเมินว่า เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์  เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผล
จะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นั่นคือ  ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการ
ติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้  จะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาหรือไม่  หากแผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม ก็อาจ
ท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

กำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ 

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตำมและประเมินผล 
  ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาจะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์  จัดส่งให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น  “ระบบสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้า” ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร  สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้เพียงใด  การด าเนินการตามแผนที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร  เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้
ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 

องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  
ส่วนหลัก  คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า  (Input)  ส่วนของกระบวนการติดตาม  (Process)  และส่วนของการ
ประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1.  ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่แล้ว  จะถูกส่ งเข้าสู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT)  เพ่ือเป็นการรวบรวม
ฐานข้อมูลไว้โดยบทบาท (M&E  UNIT)  ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยตนเองครั้งนี้  ได้แก่  แบบ
รายงานแบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวน
ว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร 
  2.  ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process)  เป็นการรายงานการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์รายไตรมาสในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วย
ในการประสาน  ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความ
คิดเห็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่  แบบรายงานที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   3.  ส่วนของกำรประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal)  เป็นการติดตามช่วงสุดท้าย  หรือเป็น
การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่
ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติ ดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ (M&E UNIT)  ระดับจังหวัด  เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและเป็น
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์  ได้แก่   

๑. แบบรายงานแบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
๒. แบบรายานแบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
๓. แบบรายงานแบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานใน

แต่ละยุทธศาสตร์ 



๓ 

 

องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
  (1)  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่คัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยผลจากการติดตามและประเมินผลจะจัดส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (M&E UNIT)    
เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีบทบาทที่ส าคัญหลัก 
3 บทบาท  คือ 
  1.  บทบำทในกำรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร (Data  base)  หรือจัดท าฐานข้อมูลเป็น
การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย 
   - ในระดับล่ำง  ได้แก่  อบต. และเทศบาล  มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามแบบรายงานที่ก าหนดและจัดส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดับบน  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
   - ในระดับบน   ได้แก่  อบจ. จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับล่าง  จัดท าเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์  ณ  จุด ๆ เดียว  และจัดท าเป็นรายงานข้อมูลใน
ภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพ่ือแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายใน  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไป  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 
      2. บทบำทเป็นนักวิเครำะห์โครงกำร (Project Analyst)  หรือหน้าที่ในการวิเคราะห์
โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ในระดับล่ำง  จะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน  ว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่  แล้ว
จัดท ารายงานส่งไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย 
   - ในระดับบน  จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์
โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเพ่ือวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  3.  บทบำทกำรเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์   (Strategic   Linkage)   หรือการ
เชื่อมโยงกลยุทธ์  หน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบน  และจัดการประชุมของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างาน เพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์  และความเป็นไปของโครงการและการด าเนินงาน
ตามแผนงานว่า  ควรจะมีการแก้ไข  เพ่ิมเติมในเรื่องใด  นอกจากนั้น  หน่วยติดตามและประเมินผลยังควร
ทบทวนงานที่ได้มาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดท ารูปของรายงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงเข้ 

 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
  “ พัฒนาสามต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม  ควบคู่การบริหารจัดการที่ด ี”  

 พันธกิจกำรพัฒนำ 
  1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  
  2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน   
  3. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการ
สาธารณสุข  
  4.  อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ          

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ  
  1.  การคมนาคม มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพียงพอ ทั่วถึง 
  2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล           
  3.  ประชาชนมีความรู้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
  4.  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
  5. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1  พัฒนา  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

  1.2  พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าและขยายระบบประปาหมู่บ้าน/ประปา 
ส่วนภูมิภาค 
      1.3  ขยายเขตบริการไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง  บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ   
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ การจัดระเบียบชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     
            2.1  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.2  สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                       2.3 บ าบัดและจัดการขยะ 
  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           3.1  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
           3.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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           3.3  การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
                      3.4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ   
          4.1  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          4.2.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
         5.1  พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          5.2.  พัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงเข้ 
1. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรประชำชน 

1.1 การให้บริการประชาชน ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็ว การเอ้ืออ านวย
ความสะดวก การต้อนรับ คุณธรรม-จริยธรรม ของพนักงานยึดถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการ 

1.2  ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พุทธศักราช 2540 และจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ และหน่วยงานใกล้เคียงให้
ประชาชนได้รับทราบ ในรูปแบบแผ่นพับ วารสาร เอกสาร และปรับปรุงเสียงตามสาย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.3  ปรับปรุงสถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ให้กว้างขวาง  
เหมาะสม และสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ 
  2. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงทางสัญจรในหมู่บ้านที่ช ารุดเสียหายให้กลับมาอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอีกครั้ง 
   2.2  จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่พักผ่อน  และสวนสาธารณะ ให้มากข้ึน 
   2.3  จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะในเขตชุมชนของ อบต. 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.4  ในส่วนของการประปา  จะจัดให้มีระบบประปา ครอบคลุมพ้ืนที่สามต าบล 
และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ใสสะอาด  ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2.5  ด าเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมตามกระแสโลกโดยการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือลด
สภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกเราอย่างมากในปัจจุบัน 
  3.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน 

3.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มออกก าลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านและการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  เพ่ือความสามัคคีและการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด 

3.2  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน ให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเองในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

3.3  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของท้องถิ่น  ในการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าพ้ืนเมืองให้ได้
มาตรฐานและหาตลาดรองรับสินค้าให้มากข้ึน 
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3.4  ให้การด้านการสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการก าหนดไว้ 
  4.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

4.1  การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 

4.2  จัดสรรงบประมาณ เสริมในส่วนของวัสดุการศึกษา อาหารกลางวันหรืออาหาร
เสริมนม ในส่วนที่ขาดอยู่และรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ 

4.3  ส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนได้
แสดงออกถึงศักยภาพในด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปใน
อนาคต 
  5. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข 

5.1  มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงสถาน
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของรัฐได้  โดยจะให้การดูแลเป็นพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ 

5.2  เน้นการระวังป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อใกล้ตัว  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรค
พิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  เป็นต้น  โดยจะด าเนินการพ่นหมอกควันก าจัดยุง และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
เป็นระยะ ๆ ในช่วงที่คาดว่าจะเกิดโรคระบาด 

5.3 ให้ความส าคัญด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยให้ร้านจ าหน่ายอาหารปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน  คลีนฟูด กู๊ดเทส (clean  food  good  taste) ทุกร้านเพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด  
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากสารปนเปื้อนและสิ่งปลอมปน 
  6. นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1  การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย  สาธารณภัย  ตลอดจนประสาน
แผนกับท้องถิ่นใกล้เคียงฝึกซ้อมตามแผนเป็นระยะ เพ่ือความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

6.2  จัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เยาวชน อาสาสมัคร
ป้องกันและระวังอัคคีภัย  อุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.3 จัดให้มีและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ให้ทันสมัยพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้
ตลอดเวลา 

6.4 พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้วยการอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
   6.5  จัดวางระบบป้องกันและระบบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

7.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคมในต าบลให้คง
อยู่และแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 

7.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความแข็งแรงด ารงอยู่ต่อไปได้ 
และสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 

7.3 ส่งเสริมให้มีสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในรูปคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนและ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลาย 
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แบบที่ 1 กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงเข้ 

 
 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้..............................................................  

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรเนินงำน 
ไม่มี 

กำรเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น        √  
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมาการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ        √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        √  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       √  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล        √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน        √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       √  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

       √  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

       √  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น        √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา        √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด        √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์        √  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทกุๆ ครัง้ หลงัจำกที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ประกำศใช้แผนยทุธศำสตร์แล้ว 
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แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงเข้ 

 
 
 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -  มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –  กันยายน) 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ี

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ.25๖๐ ปีที่ 2 พ.ศ.25๖๑ ปีที่ 3 พ.ศ.256๒ รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
1.โครงสร้างพื้นฐาน 

๓๑ ๒๙,๐๑๒,๐๐๐ ๘๓ ๖๕,๑๔๖,๕๔๐ ๔๓ ๒๕,๔๓๐,๐๐๐ ๑๕๗ ๑๑๙,๕๘๘,๕๔๐ 

2.การจัดระเบียบชุมชน
และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๖๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๕๖๐,๐๐๐ ๓๒ ๑,๖๙๐,๐๐๐ 

3.การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๒๐ ๑๐,๔๖๕,๐๐๐ ๓๓ ๑๒,๐๕๘,๐๐๐ ๓๒ ๑๐,๕๓๗,๐๐๐ ๘๕ ๓๓,๐๖๐,๐๐๐ 

4.ส่งเสรมิศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๓๑๐,๐๐๐ ๓๑ ๓,๗๘๐,๐๐๐ 

5.พัฒนากระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

๑๗ ๓,๖๖๕,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๖๕,๐๐๐ ๑๖ ๑,๕๑๕,๐๐๐ ๕๒ ๘,๑๔๕,๐๐๐ 

รวม ๘๒ ๔๓,๙๒๒,๐๐๐ ๑๕๙ ๘๑,๙๘๙,๕๔๐ ๑๑๖ ๔๐,๓๕๒,๐๐๐ ๓๕๗ ๑๖๖,๒๖๓,๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบตดิตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพฒันา 3 ปี โดยมีก ำหนดกำรติดตำมประเมินผลตำมปีงบประมำณ เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดกำร
ด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม – กนัยำยน ปีถดัไป หรือรำยไตรมำส 



๙ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ปี 25๖๐ 
ครั้งที่ ๒ 

( ๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำรที่
เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่มี
กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.โครงสร้างพื้นฐาน ๙ ๒๑ ๙ ๑๐๐ ๑ ๙ ๒ ๑๐๐ - - ๒๑ ๓๒ 

2.การจัดระเบียบชุมชน
และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒ ๕  - - ๓ ๒๗ - - - - ๕ ๘ 

3.การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๑๖ ๓๗ - - ๑ ๙ - - - - ๑๗ ๒๕ 

4.ส่งเสรมิศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๔ ๙ - - ๔ ๓๗ - - - - ๘ ๑๒ 

5.พัฒนากระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

๑๒ ๒๒ - - ๒ ๑๘ - - ๑ ๑๐๐ ๑๕ ๒๓ 

รวม ๔๓ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๖๖ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ -  256๒) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

ครั้งที่ ๒ 
( ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.25๖๐ –  
25๖๒ ) โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๐ จ านวน ๔๔ โครงการ และ
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๒๑ โครงการ  ตั้งรายการใหม่ ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๖  โครงการ  สรุป 
ผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

ปี 25๖๐ 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๙ 
2.การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕ ๒ 

3.การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๗ ๑๖ 
4.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๘ ๔ 
5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑๕ ๑๒ 

รวม ๖๖ ๔๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๖๕.๑๕ 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ.25๖๐-256๒) สรุปผลการด าเนินงานแยก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    ๒๑    โครงการ จ านวน
โครงการที่ด าเนินการ        ๙    โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนโครงการทั้งสิ้น    ๕     โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ      ๒      โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการทั้งสิ้น  1๗        
โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ    ๑๖   โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการทั้งสิ้น    ๘      
โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ     ๔   โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จ านวนโครงการทั้งสิ้น     1๕  โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ     ๑๒    โครงการ 

 สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้สามารถด าเนินการตามแผนได้คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๑๕   ส าหรับ 
รายละเอียดโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ 



๑๑ 

 

  
         ๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๑. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   
งบประมาณ  ๖๗,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  
งบประมาณ  ๔๒,๕๐๐  บาท 

     รวมงบประมำณ  ๑๐๙,๕๐๐  บำท 

โครงกำรที่นอกเหนือจำกข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๐  แต่ได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25๖๐ โดยจ่ำยขำดเงินสะสม  ดังนี้  

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว ม.๓ ต.ลาดโพธิ์ 

 งบประมาณ  ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนสายหลัก หมู่ ๕ บ้านหัวโรง ถึง หมู่ ๕ บ้านหาด 

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท 
๓.  โครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายสมศักดิ์  คุ้มภัย ถึง สหกรณ์เครดิตยูเนียนโรงเข้พัฒนา 
     หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจง ต าบลโรงเข้ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๔.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด 
     ต าบลสะพานไกร งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐  บาท 
๕.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลสะพานไกร หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร 
     ต าบลสะพานไกร  งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลโรงเข้  หมู่ที่ ๒ บ้านนาฉอก  ต.โรงเข้ 
    สายโพธิ์เรียง สะพานไกร   งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร    
   ต. สะพานไกร   งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐  บาท 
   รวมงบประมำณ     ๓,๐๙๑,๐๐๐  บำท 

ก ำลังด ำเนินกำร 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่  
    ต.โรงเข้ ทั้งสองฝั่ง  งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักจาก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร 
    ถึง หมู่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการถนนลูกรัง สายหนองส้มถึงโรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์   หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย –  
      ไร่คา   ต. ลาดโพธิ์   งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายไปวัดหนองกาทอง ต.โรงเข้ 
       งบประมาณ  ๔๓๐,๐๐๐  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนู ถึง บ้านนายสอย  คมข า  
     หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว  ต.ลาดโพธิ์  งบประมาณ  ๔๙๔,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการเสริมถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วยลูกรังทราย หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง  
      ต.สะพานไกร ถึงหมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม  ต.ลาดโพธิ์  งบประมาณ  ๔๙๘,๐๐๐  บาท 



๑๒ 

 

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะพาน 
      ไกร  ต.สะพานไกร  งบประมาณ  ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
๘. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าวัดวังบัว ถึง บ้าน ดร.นวพรรษ   
      วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
      พร้อมบ่อพัก  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองหาม ถึง บ้านเวียงคอย  
     หมู่ที ่๔ ต.ลาดโพธิ์  งบประมาณ  ๔๙๔,๐๐๐  บาท 

งบประมำณ   ๔,๐๗๔,๐๐๐  บำท 

ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกติดปัญหำเรื่องน้ ำ 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดภายในเขต อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง  
    หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจง ต าบลโรงเข้  งบประมาณ  ๔๙๓,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดภายในเขต อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ถึง 
    หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง  ต าบลโรงเข ้ งบประมาณ  ๔๘๐,๐๐๐  บาท 

งบประมำณ   ๙๗๓,๐๐๐  บำท 

โครงกำรที่นอกเหนือจำกข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25๖๐  แต่ได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25๖๐ โดยตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ดังนี้  

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     ยังไม่ด ำเนินกำร 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชิน รักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาฉอก ต.
โรงเข้  งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
          รวมงบประมำณ   ๔๙๘,๐๐๐   บำท 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่  ๑    =   ๘,๗๔๕,๕๐๐  บำท 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณ  ๙,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการ Big Cleaning Day  งบประมาณ   ๕๐๐  บาท 
     รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่  ๒    =  ๙,๕๐๐ บำท 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๑.  ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จ านวน ๕ ศูนย์ 
     งบประมาณ  ๒๙๖,๖๔๐  บาท  
๒.  ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์        
     งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐  บาท  
๓.  เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนส าหรับนักเรียน ๕ โรงเรียน  

งบประมาณ  ๘๑๔,๐๐๐  บาท  
๔. อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขต อบต.โรงเข้  

งบประมาณ  ๔๓๔,๙๕๙.๒๘  บาท 
๕.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๑,๔๖๐  บาท 



๑๓ 

 

 ๖.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๗. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๕,๖๓๑,๐๐๐  บาท 
 ๘. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๘๓๙,๒๐๐  บาท 
 ๙. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  งบประมาณ  ๑๕,๖๘๐ บาท 
 ๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  
              งบประมาณ  ๔๙,๔๕๐  บาท 
 ๑๑. โครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย  งบประมาณ  ๓๐,๒๙๓.๑๓  บาท 
 ๑๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน  งบประมาณ  ๑๒,๔๕๕  บาท 
 ๑๓. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์  งบประมาณ  ๑,๘๐๐ บาท 
 ๑๔. โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ  งบประมาณไม่ใช้ 
 ๑๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   งบประมาณ  ๔,๕๘๐ บาท 
 ๑๖. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  งบประมาณ  ๗๗,๘๘๖  บาท 

    รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่  ๓    =  ๑๒,๐๔๐,๓๔๔.๑๓  บำท 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
๑. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านลาด โครงการการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – 
    เมืองเพชรอ าเภอบ้านลาด ประจ าปี ๒๕๖๐  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนียาเสพติด  งบประมาณ  ๖๙,๔๓๒ บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ 
   งานรัฐพิธีต่างๆ งบประมาณ  ๑๒,๘๐๐  บาท 
     รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่  ๔    =  ๑๐๒,๒๓๒   บำท 

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
๑. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ 
    จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปี  ๒๕๖๐   
     งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท  
๒. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบุรี  
    จังหวัด ระยะท่ี ๑  งบประมาณ  ๑๘๕,๑๙๗ บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร   

งบประมาณ  ๙๐,๔๐๕.๔๔ บาท 
๓. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ งบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท 
๔. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณ  ๒๘๑,๘๔๐     บาท 

- ค่าจัดท าแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ฯ  
  งบประมาณ  ๑๐,๖๕๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและท่ีท าการ อบต.โรงเข้  
  งบประมาณ ๙๔,๙๐๐  บาท 
- ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ี ท าการ อบต.โรงเข้  
  งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีองค์การบริหาร 



๑๔ 

 

  ส่วนต าบลโรงเข ้ งบประมาณ ๕๑,๔๔๐ บาท 
- ค่าจ้าเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอยางใดใน อบต.โรงเข้และพ้ืนที่ต าบลโรงเข้ ฯลฯ 

       งบประมาณ ๑๔,๘๐๐  บาท  
     - ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  งบประมาณ ๖๐๐  บาท 
     - ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐  บาท 
      - ค่าจ้างเหมาจัดซุ้ม  งบประมาณ  ๑๓,๔๕๐  บาท 
๕. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา งบประมาณ  ๓,๙๐๙  บาท    
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.  งบประมาณ  ๑๐๕,๕๔๗  บาท  
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  งบประมาณ  ๑๓,๒๒๐  บาท  
๘. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  งบประมาณ ๗๗,๙๘๐ บาท 
๙. ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงาน  งบประมาณ   ๓,๔๔๘,๓๓๕.๘๐  บาท 
       - วัสดุส านักงาน   งบประมาณ   ๘๓,๒๘๕  บาท 
  - วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณ   ๑๐,๕๔๒  บาท 
         - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณ  ๔๕,๑๕๓.๘๐  บาท 
       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณ  ๔๔,๗๔๐ บาท 
       - วัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณ  ๘๐,๔๖๐ บาท 
  - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  งบประมาณ  ๓๘,๗๒๕  บาท 
  - วัสดุเครื่องดับเพลิง  งบประมาณ  ๑๗,๖๐๐  บาท 
  - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ๕๗,๐๐๐  บาท 
  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  ๒๑,๐๐๐ บาท 
  - จัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน ๑ คัน งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐ บาท 
    ยังไม่ด ำเนินกำร 
  - จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมครีบ 
สิ่งของแบบไฮโดรลิค  จ านวน  ๑  คัน  งบประมาณ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  - จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโรงเข้  ณ  บริเวณสี่แยกวังบังและสี่แยกโพธิ์เรียง  งบประมาณ   ๔๙๘,๘๓๐  บาท 

๑๐. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อบต.  งบประมาณ  ๕,๑๐๐  บาท 

       ๑๑.  โครงการวางท่อระบายน้ าในที่ดินที่จะสร้างที่ท าการ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ 
              ต าบลโรงเข้  งบประมาณ  ๔๙๘,๐๐๐  บาท 

               รวมงบประมำณยุทธศำสตร์ที่  ๕    =  ๔,๗๒๐,๕๓๔.๒๔     บำท 

               รวมงบประมำณทั้ง  ๕  ยุทธศำสตร์    =     ๒๕,๖๑๘,๑๑๐.๓๗     บำท 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการปรับลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาให้ลดจ านวนลงตามเป้าหมาย ซึ่งเดิมจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.จะเห็นว่า จ านวนโครงการได้ปรับลดลงมาแล้ว
และควรมีการปรับลดลงอีก เพราะจะเป็นผลต่อการตรวจประเมินประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 

๒. ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการฯ สรุปในการประชุมและรายงานให้ทาง คณะ
ผู้บริหารทราบถ้าได้มีการด าเนินการทั้งทางการรายงานต่อสภา หรือได้ท าการปฏิบัติแล้ว เห็น
ควรให้แจ้งกลับมายังคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือทางคณะกรรมการติดตามฯ จะได้ทราบผล
การเสนอแนะด้วย 

๓. ควรมีการด าเนินการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการว่าโครงการไหนมีความส าคัญ
คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีด าเนินการโครงการไหนควร ด าเนินการต่อหรือยกเลิก เพ่ือเป็นการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

   
         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


