รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ส่วนที่ 1
บทนํา
เนื่ อ งด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ร่วมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ
๕) ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน

-2ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลวังโพธิ์ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว แต่ต่อมาได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังโพธิ์ จะต้องดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเขาสมิ ง
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเขาสมิ ง จึ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

-๓1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่าย
ขาดเงิ น สะสม งบประมาณเงิ นอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จ และงบประมาณรายจ่า ยด้ ว ยวิธี ก ารอื่ นๆ เมื่ อมี ก ารใช้จ่ า ย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ
โอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ห นึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 12
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13
ผังขัน้ ตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-64. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม
ผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แลแบบสังเกตการณ์
เป็นต้อน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมิง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้
กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
1.3 ความเพียงพอ กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริงของ อบต.มาปฏิบัติงาน
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-7๗) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
๑1

ชื่อ-สกุล
นายไชยรัตน์ นิลฉวี
นายไพฑูรย์ กิตติยศักดิ์
นายกัมพล สถิตย์
นายอรัญ แดงทนิน
นายอมร วิจิตรพรชัย
นายพิบูลย์ เรศสุข
นางมนัสนันท์ สุขเกื้อ
นายจีรวัฒน์ เจริญสุข
นางธารินี เหลาพรม
นายณัฏฐ์ธพัส ประชุมพล
นายสุรภัทร หว่านพืช

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ ( ผู้ทรงวุฒิ : กํานันตําบลเขาสมิง)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9)
กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9
กรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.เขาสมิง
กรมการ ผู้อํานวยการกองช่าง อบต.เขาสมิง
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

**********************************
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
๑.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ ผลไมปลอดภัย เที่ยวในชุมชน นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๒ ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ๗ ด้าน ดังนี้
๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา ลําคลอง เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และ
ระบบไฟฟ้า ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ดา้ นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ
แข็งแรง และได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๑.๒.๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ ๑ พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเทีย่ ว
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอาชีพ ฝึกอบรม สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร
และประชาชน
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานและแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ๆ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและกระจายผลผลิตของเกษตรกร

-๙๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ จัดให้มีระบบกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม
๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน
แนวทางที่ ๓ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๒.๗ ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการทีด่ แี ละการบริการสาธารณะ
แนวทางที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมรู้
ร่วมคิด ร่วมทํา
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ เป้าประสงค์
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๒. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓. การได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน
๔. ประชาชนมีการบํารุงรักษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. มีสภาพแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
๖. มีเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น
๗. ในพื้นที่มคี วามสงบเรียบร้อย ปราศจากปัญหาสังคมต่าง ๆ
๑.๔ ตัวชี้วดั
๑. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้นร้อยละ 70
๒. ประชาชนมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตรเพียงพอมากขึ้น ร้อยละ 70
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 80
๔. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และมีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
๕. ประชาชนร้อยละ 70 มีจติ สํานึกในการบํารุงรักษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มากขึ้น
๖. การบริหารจัดการของ อบต.เขาสมิง มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ 80
๗. ในทุกหมู่บา้ นประชาชนร้อยละ 80 อยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัย

-๑๐๑.๕ ค่าเป้าหมาย
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๑.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคต
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิงได้ใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง ( S : Strength)
๑. ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๒. มีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก เพราะอบต.อยู่ห่างจากจังหวัด ๑๐ กิโลเมตร สามารถติดต่อราชการ และ
ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดตราดได้สะดวก
๓. สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุก พื้นที่เหมาะสมเแก่การทําการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์
๔. ไม่มีปญ
ั หาความขัดแย้งทางด้านการเมือง
๕. ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
๖. มีสถานพื้นที่เพียงพอเหมาะในการประกอบอาชีพ
จุดอ่อน (W : Weakness)
๑.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทําประชาคมท้องถิ่นยังค่อนข้างน้อย
๒.ประชาชนมีรายได้จากการขายผลผลิตไม่สม่ําเสมอ
๓.อบต.ไม่มีรถขยะให้บริการตามหมู่บ้าน
๔.ขาดแหล่งน้ํากักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
๕.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๖.อบต.มีงบประมาณจํากัด ทําให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

-๑๑โอกาส ( O : Opportunity)
๑.อบต.อยู่ติดถนนสุขุมวิท เป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคม
๒.มีพื้นที่ใกล้ตลาดสหกรณ์การเกษตรอําเภอเขาสมิง
๓.การส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา และการก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
๔.ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานลดการใช้เคมีในการเกษตร
อุปสรรค ( T : Threat)
๑.การทําการเกษตรยังใช้สารเคมีค่อนข้างสูง
๒.ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ทําให้รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของเกษตรกร
๓.งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
๔.การพัฒนาบางด้านเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ต้องอาศัยความ
เสียสละของหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําได้ยากมาก
๕.การแพร่ระบาดของยาเสพติด
๖.ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
๗.ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน
การทํางานประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย

-๑๒-

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง นั้น
ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดดังนี้
ด้าน

ขอบข่ายและปริมาณของ พื้นที่เป้าหมาย/
ความคาดหวังและ
ปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโน้มอนาคต
ความต้องการ
๑. โครงสร้างพืน้ ฐาน ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน - แหล่งน้ําและน้ําประปา - ในเขตอบต. เขา - ประชาชนมีแหล่งน้ํา
การเกษตรและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค
สมิง
และมีน้ําประปาใช้
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
อย่างพอเพียงมี
พอเพียงและยังไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
มากขึ้น
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ - ไฟฟ้า
- ทางและที่
- ทางและที่สาธารณะ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
สาธารณะในเขต
มีแสงสว่างเพียงพอ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
อบต.เขาสมิง
ประชาชนได้รับความ
ได้ทั้งหมด
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้
3) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เป็นสาธารณะและ คมนาคมเพียงพอและ
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
ต้องการให้
สะดวกในการสัญจรไป
ดําเนินการ
มา
๒. ด้านงานส่งเสริม ๑) มีการระบาดของ
- ด้านสาธารณสุข
- ในเขตอบต.เขาสมิง ในพื้นที่ไม่มีโรคติดต่อ
คุณภาพชีวิต
โรคติดต่อ
๒) การควบคุมและป้องกัน - ระเบียบกฎหมาย
- ประชาชนในเขต ประชาชนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า
อบต.เขาสมิง
จากโรคพิษสุนัขบ้า
๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกีย่ วข้อง

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม - การจราจร
มากขึ้นอาจทําให้เกิด
อุบัติเหตุ
๒) ยังมีปัญหาการลักเล็ก
- การรักษาความปลอดภัย
ขโมยน้อย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

- ประชาชนที่สัญจรไป - มีระบบควบคุม
มาบนถนน
การจราจร

- ประชาชนและส่วน - มีการป้องกันและ
ราชการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
ส่วนราชการ เช่น มี
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิดเพิ่มจากเดิม

-๑๓ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกีย่ วข้อง

ขอบข่ายและปริมาณของ พื้นที่เป้าหมาย/
ปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- สิ่งแวดล้อม
- ในพื้นที่ อบต.
เขาสมิง

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖.ด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๑) ยังไม่มรี ถเก็บขยะและที่
ทิ้งขยะ (บ่อขยะ) เป็นของ
ตนเอง

๗. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดีและบริการ
สาธารณะ

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ไม่ให้ความสําคัญในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การวางแผน

- ประชาชนใน
เขต อบต.เขาสมิง

๒) คณะผู้บริหาร พนักงาน
และพนักงานจ้าง ยังขาด
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

-ในพื้นที่ อบต.
เขาสมิง

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ในพื้นที่ อบต.
ประเพรีและ๓มิปัญหา
ประเพรีและภูมิปัญหา
เขาสมิง
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต
- มีบ่อขยะในพืน้ ที่ของ
ตนเอง และการกําจัด
ขยะทีถ่ ูกสุขลักษณะ
- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพือ่ เป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถกู ลืมและคง
อยู่สืบไป
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ เพือ่ ให้
ประชาชนทราบและเข้า
มามีส่วนร่วม/เสนอ
ความคิดเห็น
- เพิ่มศักยภาพบุคลากร
และให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-๑๔-

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเขาสมิ ง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลเขาสมิ ง ได้ ร วบรวมข้อ มู ล
แผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสํ า หรั บ แผนพั ฒ นาเพื่ อ ความสอดคล้ อ งของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
256๒ ไตรมาสที่ 1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 –
3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

-๑๕-

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
คําชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง.....................................................................
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิน่
1.1 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
1.4 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล/เมือง)
2.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ
ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
2.๕ มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.๖ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒.๗ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.๘ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณ
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

มีการ
ดําเนินการ


















ไม่มีการ
ดําเนินการ

-๑๖-

แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง........
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

ตามแผนพัฒนา

ที่ได้รับอนุมัติ

ที่ได้ดําเนินการ

ท้องถิ่นห้าปี
21

งบประมาณ
13

เสร็จแล้ว
12

16

13

8

5

4

4

5

3

0

2

2

2

27

13

9

20

17

11

96

65

46

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
รวม

บทสรุป
ในปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 96 โครงการ ได้รบั
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 65 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ

65 x 100
96

=

67.71

-๑๗สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
อยูใน
ยังไมได
โครงการ
เสร็จแลว
ระหวาง ดําเนินการ
ดําเนินการ

1.เงิ น อุ ด หนุ น โครงการปรั บ ปรุ ง
ผิ ว ทางลาดยางพาราแอสฟ ล ท ติ ก
คอนกรี ต ถนนซอยดงกลาง 3
หมู 8 บ า นทุ ง ห า วา ต.เขาสมิ ง
อ.เขาสมิง จ.ตราด

2.เงินอุดหนุนโครงการปรั บปรุงผิว
ทางลาดยางพาราแอสฟ ล ท ติ ก
ค อ น ก รี ต ถ น น ซ อ ย ห ว ง พั ฒ น า
หมู 7 บานหวงพัฒนา ต.เขาสมิง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป
7,617,000.00

5,830,000.00

9,972,000.00

6,800,000

17,589,000.00

12,630,000.00

-๑๘สวนที่ 4 สรุปโครงการทีไ่ ดดําเนินการในรอบประจําปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรังษี หมู่ 2
บ้านชายธง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจําเริญศิลป์
หมู่ 3 บ้านลําภูราย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไชยวา
หมู่ 4 บ้านบําโรณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 2
หมู่ 6 บ้านชุมแสง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่างหวาย
หมู่ 7 บ้านห้วงพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจินดาอุทิศ
หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 2
หมู่ 9 บ้านวังตัก
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองตะโค๊ะ
หมู่ 5 บ้านดงกลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบําโรณสายเดิม
หมู่ 4 บ้านบําโรณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 2
หมู่ 7 บ้านห้วงพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลานจอดรถ
บริเวณศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดงกลาง
โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธงบริเวณศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านดงกลาง
โครงการเฝ้ าระวังและพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา
หมูบ่ า้ น

เบิกจ่าย

ที่มา

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

495,000

495,000 ตามข้อบัญญัติ

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

499,500

499,500 ตามข้อบัญญัติ

252,500

252,500 ตามข้อบัญญัติ

-

498,300 ตามข้อบัญญัติ

-

498,300 ตามข้อบัญญัติ

496,000

496,000 ตามข้อบัญญัติ

93,500

93,500 ตามข้อบัญญัติ

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

โอนเพิ่ม
404,700

โอนเพิ่ม
498,300
โอนเพิ่ม
498,300

ยังไม่ได้
เบิกจ่าย

-๑๙ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

6,230,400

5,916,100 ตามข้อบัญญัติ

2

โครงการเบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการ

864,000

840,800 ตามข้อบัญญัติ

3

โครงการเบี้ ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

120,000

92,500 ตามข้อบัญญัติ

4

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

100,000

100,000 ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

6

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

7

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดตราด
โครงการป้ องกันโรคไข้เลือดออก

70,000

66,500 ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการป้ องกันโรคเอดส์

20,000

- ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตําบล
เขาสมิง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้ อวัคซีน)
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้ นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอุดหนุ นสําหรับการดําเนิ นงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดา้ นสาธารณสุข

5,000

- ตามข้อบัญญัติ

โอนลด
19,300
ไม่ได้เบิกจ่าย

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

60,000

54,000 ตามข้อบัญญัติ

12,000

9,474 ตามข้อบัญญัติ

180,000

179,570 ตามข้อบัญญัติ

10
11
12

13

โอนลด
10,000
โอนลด
10,000

-๒๐ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1
2
3
4

เบิกจ่าย

ที่มา

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมิง
โครงการป้ องกันภัยแล้ง

60,000

60,000 ตามข้อบัญญัติ

50,000

84,300 ตามข้อบัญญัติ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน
โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู ้ เพื่อเอา
ชนะยาเสพติด ตําบลเขาสมิง

20,000

15,665 ตามข้อบัญญัติ

40,000

5,000 ตามข้อบัญญัติ

โอนลด
50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการส่งเสริมอาชีพ

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

3

โครงการจัดงานวันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด

200,000

- ตามข้อบัญญัติ

โอนลด
200,000

-๒๑ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1
2

โครงการอนุ รกั ษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมให้ความรูค้ ดั แยกขยะ

เบิกจ่าย

ที่มา

10,000

10,000 ตามข้อบัญญัติ

20,000

17,600 ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1

เบิกจ่าย

ที่มา

3

โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการบริหารสถาน
ศึกษาฯ
อุดหนุ นโครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.
อบต.เขาสมิง , และ โรงเรียนบ้านดงกลาง
อุดหนุ นอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงกลาง

4

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลเขาสมิง

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการเยาวชนสํานึ กดีรหู ้ น้าที่ เชิดชูสถาบัน

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

120,000

11,000 ตามข้อบัญญัติ

7

โครงการลานดนตรีกีฬา

50,000

- ตามข้อบัญญัติ

8

100,000

70,060 ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์และ
วันผูส้ ูงอายุ
โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา

20,000

20,000 ตามข้อบัญญัติ

10

โครงการย้อนตํานานรําลึก เรือสําเภา เถาสะบ้า

20,000

- ตามข้อบัญญัติ

11

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

-

10,000 ตามข้อบัญญัติ

12

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

100,000

100,000 ตามข้อบัญญัติ

13

โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม

20,000

19,500 ตามข้อบัญญัติ

2

402,730

298,000 ตามข้อบัญญัติ

1,170,442

532,488.56 ตามข้อบัญญัติ

1,004,000

961,040 ตามข้อบัญญัติ

โอนเพิ่ม
298,730
โอนลด
615,500

ไม่ได้เบิกจ่าย
ไม่ได้เบิกจ่าย
โอนลด
109,000
ไม่ได้เบิกจ่าย
โอนลด
28,000

ไม่ได้เบิกจ่าย
โอนเพิ่ม
10,000

-๒๒-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

5,000

3,449 ตามข้อบัญญัติ

2

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุ วงศ์

5,000

30,000 ตามข้อบัญญัติ

3

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม

10,000

8,650 ตามข้อบัญญัติ

4

โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง

100,000

- ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

6

40,000

35,000 ตามข้อบัญญัติ

150,000

150,000 ตามข้อบัญญัติ

11,000

11,000 ตามข้อบัญญัติ

11,000

11,000 ตามข้อบัญญัติ

11,000

11,000 ตามข้อบัญญัติ

11

โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของ อบต.เขาสมิง
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี
โครงการอุดหนุ นการจัดงาน “ปี ใหม่-กาชาด
จังหวัดตราด”
โครงการอุดหนุ นการจัดงาน “วันวีรกรรมทหาร
เรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”
โครงการอุดหนุ นการจัดงาน “วันระกําหวาน
ผลไม้และของดีเมืองตราด”
โครงการอุดหนุ นการจัดงาน “วันตราดรําลึก”

8,000

8,000 ตามข้อบัญญัติ

12

โครงการ อบต.สัญจร

5,000

3,370 ตามข้อบัญญัติ

13

5,000

38,350 ตามข้อบัญญัติ

14

โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
การปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการปรองดองสมานฉันท์

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

โอนเพิ่ม
35,000
ไม่ได้เบิกจ่าย

15

โครงการอบรมความรูด้ า้ นกฎหมาย

10,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

16

โครงการสนับสนุ นการมีส่วนร่วมในการป้ องกัน
การทุจริต
โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

5,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

5,000

- ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้เบิกจ่าย

7
8
9
10

17

โอนเพิ่ม
35,000

โอนลด
100,000
โอนลด
7,000

-๒๓ครุภณ
ั ฑ์
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1

จัดซื้ อโต๊ะทํางาน

2

ตูบ้ านเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต

3

ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

4

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน

5

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

6

เครื่องสํารองไฟฟ้ า

7

เบิกจ่าย

5,880

5,880

15,920

15,920

5,500
32,000
4,300

ที่มา
-

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
5,500
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
31,780 ตามข้อบัญญัติ

11,800

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
11,780 ตามข้อบัญญัติ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

4,300

4,190 ตามข้อบัญญัติ

8

เครื่องสํารองไฟฟ้ า

5,900

5,890 ตามข้อบัญญัติ

9

ค่าจัดซื้ อเครื่องปรับอากาศ

42,000

10

ค่าจัดซื้ อชั้นวาง

24,750

11

ค่าจัดซื้ อตูบ้ านเลื่อนกระจก

12

ค่าจัดซื้ อโต๊ะพร้อมเก้าอี้

43,750

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
43,750 ตามข้อบัญญัติ

13

ค่าจัดซื้ อถังนํ้าแบบสเตนเลส

30,000

30,000 ตามข้อบัญญัติ

14

ค่าจัดซื้ อตูเ้ ก็บแฟ้ ม แบบ 20 ช่อง

2,880

2,880

15

ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน

5,500

5,500

16

ค่าจัดซื้ อโต๊ะคอมพิวเตอร์

2,990

2,990

17

ค่าจัดซื้ อโต๊ะทํางานไม้อดั

2,590

2,590

18

ค่าจัดซื้ อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา

5,500

5,500

19

ค่าจัดซื้ อตูเ้ ย็น

15,000

14,500

3,980

4,190

ตั้งจ่าย
รายการใหม่

โอนเพิ่ม
5,500

โอนเพิ่ม
4,300

42,000

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
24,750 ตามข้อบัญญัติ
3,980

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
ตามข้อบัญญัติ

โอนเพิ่ม
5,500
โอนเพิ่ม
2,990
โอนเพิ่ม
2,590

-24ครุภณ
ั ฑ์
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

20

ค่าจัดซื้ อปั๊ มนํ้าอัตโนมัติ

21

ค่าจัดซื้ อผ้าม่าน

22

เครื่องกรองนํ้าสแตนเลส

23

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน

24
25

7,200
42,350

เบิกจ่าย

ที่มา

6,800 ตามข้อบัญญัติ

16,000

ตั้งจ่าย
รายการใหม่
6,500
ตั้งจ่าย
รายการใหม่
32,780 ตามข้อบัญญัติ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

8,600

12,570 ตามข้อบัญญัติ

เครื่องสํารองไฟฟ้ า

5,900

5,800 ตามข้อบัญญัติ

6,500

42,350

โอนเพิ่ม
15,000

-25โครงการที่เงินเหลือจ่ายจากปี งบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายรายการใหม่
เพื่อเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1
2
3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจําเริญศิลป์
หมู่ 3 บ้านลําภูราย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบําโรณสายเดิม
หมู่ 4 บ้านบําโรณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 2
หมู่ 7 บ้านห้วงพัฒนา
รวม

เบิกจ่าย

ที่มา

404,700

-

498,300

-

498,300

-

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่

1,401,300

สวนที่ 5

-2๖สรุปรายงานดานงบประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายรับทั้งสิ้น จํานวนเงิน 29,026,098.65 บาท แยกเปน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
354,469.48
ภาษีบํารุงทองที่
83,770.60
ภาษีปาย
104,622.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับในอนุญาตการขายสุรา
1,271.67
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2,388.00
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
2,300.00
อาหารหรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
410.00
คาธรรมเนียมอื่นๆ
500.00
คาปรับการผิดสัญญา
15,778.00
18,200.00
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
374.00
คาเชาหรือบริการสถานที่
36,000.00
ดอกเบี้ย
128,276.23
คาขายแบบแปลน
57,000.00
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
630.00
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
378,233.07
ภาษีมูลคาเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
7,936,322.70
ภาษีมูลคาเพิม่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
2,032,861.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
101,537.15
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
4,015,232.06
คาภาคหลวงแร
44,590.55
คาภาคหลวงปโตรเลียม
35,352.18
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
1,314,198.00
กฎหมายที่ดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
12,297,411.00
หมายเหตุ ลูกหนี้คงคาง 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 23,785 บาท
2.ภาษีปาย
8,400 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-2๗สวนที่ 6
สรุปรายงานดานงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
รายจายทั้งสิน้
จํานวนเงิน 28,138,315.61 บาท แยกเปน
งบกลาง
7,373,894.00
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
2,309,280.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)
7,030,278.00
คาตอบแทน
919,957.74
คาใชสอย
1,526,134.57
คาวัสดุ
1,158,199.06
คาสาธารณูปโภค
492,512.24
คาครุภัณฑ
376,150.00
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
5,735,300.00
รายจายอื่น
35,000.00
เงินอุดหนุน
1,181,610.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-2๘-

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

เขาสมิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
(1) จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
(2) การดําเนินงานบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมี
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
(3) มีโครงการบางโครงการในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา
เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักของราคากลาง
ราคากลางท้องถิ่น
(4) โครงการบางโครงการงบประมาณตั้งไว้น้อยจึงต้องโอนโครงการที่คิดว่าจะไม่ทําเอาไปเพิ่ม
ข้อเสนอแนะ
(๑) นําโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
(๒) เห็นควรพิจารณาดําเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวกและเพียงพอ
(๓) ให้พิจารณาดําเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

******************************

