รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึง ขอเสนอรายงานการติดตามและประเมิ นผล เพื่อให้องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลรับ ร่อ ได้ใช้เ ป็น
แนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

-๑การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
การดาเนินงาน






















ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

ที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

-๒แบบติดตามประมาณผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
จานวนโครงการ
จานวนงบประมาณ
ทั้งหมด
ดาเนินการ
ทั้งหมด
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้าและรางระบายน้า
๑.๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
๒.๑ ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร
๒.๒ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้าให้มีคุณภาพและเพียงพอ
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการดารงชีพ
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
๔.๑ จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและด้อยโอกาส
๔.๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันโรคติดต่อ
๔.๓ สนับสนุนด้านการศึกษา
๔.๔ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
๕.๒ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของ อบต.
๖.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
๖.๓ พัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละของ
โครงการที่
ดาเนินการ

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ดาเนินการ

๑๘๑
๑๗
๑๙๘

๗
๗

๘๖๔,๖๐๘,๐๐๐
๓๘,๖๒๕,๐๐๐
๙๐๓,๒๓๓,๐๐๐

๓๐,๖๙๔,๕๔๒.๙๖
๓๐,๖๙๔,๕๔๒.๙๖

๓.๘๗
๓.๕๔

๓.๕๕
๓.๔๐

๘๔
๕
๘๙

-

๒๔๐,๗๒๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๒๔๒,๖๒๐,๐๐๐

-

-

-

๒๐
๒๐

๑
๑

๒,๓๖๐,๐๐๐
๒,๓๖๐,๐๐๐

๑๓,๒๐๐
๑๓,๒๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๕๖
๐.๕๖

๓
๓๑
๑๑
๑๔
๔
๖๓

๓
๒
๓
๓
๓
๑๔

๑๓,๑๕๐,๐๐๐
๓๗,๑๓๕,๐๐๐
๑๐,๕๕๐,๐๐๐
๑,๐๔๐,๐๐๐
๖๒๐,๐๐๐
๖๒,๔๙๕,๐๐๐

๑๕,๓๓๙,๖๐๐
๕๙๕,๐๐๐
๖,๗๗๘,๘๘๕.๔๐
๓๖๑,๘๙๑
๒๕๖,๔๔๐
๒๓,๓๓๑,๘๑๖.๔๐

๑๐๐.๐๐
๖.๔๖
๒๗.๒๘
๒๑.๔๓
๗๕.๐๐
๒๒.๒๓

๑๑๖.๖๕
๑.๖๑
๖๔.๒๖
๓๔.๘๐
๔๑.๓๗
๓๗.๓๔

๖
๘
๑๔

-

๑,๑๓๐,๐๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐
๒,๕๓๐,๐๐๐

-

-

-

๔
๒
๒๘
๓๔
๔๑๘

๓
๒
๕
๒๗

๑,๐๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๓,๐๖๖,๐๐๐
๒๔,๑๒๖,๐๐๐
๑,๒๓๗,๓๖๔,๐๐๐

๖๗๔,๗๕๙
๘,๔๔๒,๐๐๐
๙,๑๑๖,๗๕๙
๖๓,๑๕๖,๒๕๘.๓๖

๗๕.๐๐
๗.๑๕
๑๔.๗๑
๖.๔๖

๖๖.๑๖
๓๖.๖๐
๓๗.๗๙
๕.๑๑

-๑การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
การดาเนินงาน






















ไม่มี
การ
ดาเนินงาน

-๓ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ที่
โครงการที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนนสะพาน
๑
โครงการซื้อแบบเหล็กหล่อถนนคอนกรีต จานวน ๑๖๘ ชุด
๒
โครงการซื้อหินคลุก จานวน ๒,๕๙๓ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๐,๑๗
๓
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเรือ – พันวาล หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒)
๔
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสันตินิมิตร – พันวาล หมู่ที่ ๑๐
๕
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหาดใน (หลังศพด.บ้านหาดใน) หมู่ที่ ๒
๖
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเก – ล่าใต้ หมู่ที่ ๑๓
๗
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเรือ – พันวาล หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๓)
แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร
แนวทางที่ ๒ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้าให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้พอเพียงต่อการดารงชีพ
๑
โครงการรณรงค์การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและด้อยโอกาส
๑
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๒
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
๓
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันโรคติดต่อ
๑
อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนด้านการศึกษา
๑
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับ ศพด. จานวน ๙ ศูนย์,
โรงเรียน จานวน ๔ โรงเรียน
๒
โครงการประกอบอาหารกลางวัน สาหรับ ศพด. จานวน ๙ ศูนย์
๓
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาตามมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนฯ

งบประมาณ

๓๔๗,๔๐๐
๙๙๘,๕๐๐
๕,๙๗๙,๗๙๒.๕๔
๗,๙๖๐,๒๐๕.๔๒
๑,๕๒๗,๐๐๐
๑,๙๘๒,๐๔๐
๑๑,๘๙๙,๖๐๕

๑๓,๒๐๐

๑๓,๗๘๕,๖๐๐
๑,๕๓๖,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๓๔๕,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑,๖๔๔,๘๘๕.๔๐
๔,๐๒๔,๐๐๐
๑,๑๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-๔ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ที่
โครงการที่ดาเนินการ
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่
๑
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
๒
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
๓
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน “ไทยคัพ” ระดับจังหวัด
๒
โครงการแข่งขันกีฬาแม่บ้านตาบลรับร่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๘๒ พรรษา
๓
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “รับร่อคัพ” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของ อบต.
๑
โครงการจัดทาเวทีประชาคมตาบลในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘–๒๕๖๐)
๒
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๓
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
แนวทางที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
แนวทางที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
๑
โครงการซื้อรถเทรลเลอร์ ขนาด ๓๘๐ แรงม้า
๒
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กะบะเทท้าย ขนาด ๒๑๒ แรงม้า

งบประมาณ
๑๘๕,๐๐๐
๑๗๓,๐๐๐
๓,๘๙๑
๑๖,๔๐๐
๖๗,๒๐๐
๑๗๒,๘๔๐

๔,๒๙๖
๔๐๙,๖๐๘
๒๖๐,๘๕๕

๔,๔๘๗,๐๐๐
๓,๙๕๕,๐๐๐

หมายเหตุ

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึง ขอเสนอรายงานการติดตามและประเมิ นผล เพื่อให้องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลรับ ร่อ ได้ใช้เ ป็น
แนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

-๕ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
๒. ประชาชนให้ความสาคัญและความร่วมมือในการดาเนินงานน้อย
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ
๑. ให้ อบต.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ อบต.ให้มากขึ้น
๒. ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อได้มสี ่วนร่วมมากขึ้น

