- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปีพุทธศักราช 2561
วันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายปิยะ
นายสุธี
นายจีระวัฒน์
นายช้อย
นายมาน
นางวราพร
นายสุพัน
นายบุญเกิด
นายประทีป
นายทองสุข
นายถนอม
นายบุญเรือง
นายต่อน
นายกิตติกร
นายทองคา
นายบุญเลิศ
นายประพร
นายประพร
นางสาวสาเภา
นายบุญเลิศ
นายคาพอง
นายบุญมี
นายทองพูน
นายปลั่ง
นางปิยะดา

ชื่อ-สกุล
เจียรัมย์
ใหญ่เลิศ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
จากรัมย์
โกยรัมย์
เพลียสันเทียะ
จารึกรัมย์
เมืองสันเทียะ
ไกลกลางดอน
อุปวงษา
ท้าวพยุง
ไชยสุข
ทินปราณี
แกล้วกล้า
สงพระ
ศิลากุล
วันทุมมา
วันทุมมา
เจียมรัมย์
ดาทอง
พันธ์ศรี
หอมเนย
ทัศนะ
เจียนรัมย์
ธณเตชทัต

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.บัวทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15
เลขานุการสภา อบต.

ปิยะ
สุธี
จีระวัฒน์
ช้อย
มาน
ราพร
สุพัน
บุญเกิด
ประทีป
ทองสุข
ถนอม
บุญเรือง
ต่อน
กิตติกร
ทองคา
บุญเลิศ
ประพร
ประพร
สาเภา
บุญเลิศ
คาพอง
บุญมี
ทองพูน
ปลั่ง
ปิยะดา

ชื่อ-สกุล
เจียรัมย์
ใหญ่เลิศ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
จากรัมย์
โกยรัมย์
เพลียสันเทียะ
จารึกรัมย์
เมืองสันเทียะ
ไกลกลางดอน
อุปวงษา
ท้าวพยุง
ไชยสุข
ทินปราณี
แกล้วกล้า
สงพระ
ศิลากุล
วันทุมมา
วันทุมมา
เจียมรัมย์
ดาทอง
พันธ์ศรี
หอมเนย
ทัศนะ
เจียนรัมย์
ธณเตชทัต

ผู้ไม่มาประชุม
๑.

นายประจวบ

ชอบใจ

รองประธานสภา อบต.บัวทอง

-ลากิจ-

๒.

นางสาวชุติกาญจน์

ทะเรืองรัมย์

สมาชิกสภา หมูท่ ี่ 5

-ลากิจ-

๓.

นายการ

เจิงรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 14

-ขาดประชุม-

๔.

นายธงพล

จากรัมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 15

-ขาดประชุม-

/ผู้เข้าร่วม...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1

นายชาตรี

ท้าวพยุง

นายก อบต.บัวทอง

ชาตรี

ท้าวพยุง

2

นายธนวัฒน์

จากธนรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

ธนวัฒน์

จากธนรัมย์

3

นายสุรินทร์

ทินนะรัมย์

รองนายก อบต.บัวทอง

สุรินทร์

ทินนะรัมย์

4

นางรภัทภร

โทนะพันธ์

รภัทภร

โทนะพันธ์

5

นางสาวดารารัตน์

ละว้า

ดารารัตน์

ละว้า

6

นายสุรสิทธิ์

อุปฮาด

สุรสิทธิ์

อุปฮาด

7

นางสาวปรียานุช

พัฒนชัย

ปรียานุช

พัฒนชัย

8

นางณัฏฐนันท์

เสียงวังเวง

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัด (เจ้าหน้าที่
สภา)
นักทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่
สภา)
นักจัดการงานทัว่ ไป (เจ้าหน้าที่
สภา)
นักทรัพยากรบุคคล(เจ้าหน้าที่
สภา)

ณัฏฐนันท์

เสียงวังเวง

9

นางสาวสุธาทิพย์

คงกะพี้

10

นางบุษราภรณ์

เจิงรัมย์

11

นายวันชัย

12
13

คงกะพี้

นครศรี

ผช.นักวิเคราะห์ฯ (เจ้าหน้าที่สภา) สุธาทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่
สภา)
บุษราภรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่
สภา)
วันชัย

นางสาวราณี

ช่างประดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ราณี

ช่างประดิษฐ

นายถวิล

นันทะพันธ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

ถวิล

นันทะพันธ์

เจิงรัมย์
นครศรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขำนุกำรสภำ

– เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖1 บัดนี้
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำ

เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
- ๑.๑ เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
เดินทางมาดูพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้
ต้อนรับท่าน ซึ่งท่านนายกก็ได้พูดถึงเรื่องผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และคาดว่าจังหวัดบุรีรัมย์
ของเราก็จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น

/1.2 รายงาน...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

ประธำนสภำ

- 1.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3)
- เชิญหัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้รายงาน

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน ดิฉันนางสาว
หัวหน้ำสำนักปลัด
ดารารัตน์ ละว้า ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ประจาปี 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
**********************************
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3.ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบ
ผลการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้
ทราบถึงจุ ดแข็ ง (strengths) จุด อ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรื ออุป สรรค
(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานัก
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนตาบลบัวทอง
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสใน
การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะ
/ดำเนินกำร...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

- ดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีและการดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ
5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6.การวิ นิ จฉั ย สั่ งการ ของนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลบั วทอง ปลั ด/รองปลั ด
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจ
หน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาด
อาจจะเกิดขึ้นได้
7.ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง แต่ละคน แต่ละ
สานั ก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็ นองค์รวมของหน่ วยงาน ทาให้
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิจให้ เป็ นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลบัวทอง
/ผลการ...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

ผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบัวทอง ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษำยน 2561 (ตุลำคม 2560 - มีนำคม 2561)
แยกเป็นรำยยุทธศำสตร์ จำนวน 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศำสตร์ที่

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
2. ยุทธศาสตร์
การสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพ
และการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สังคมเกษตร
อินทรีย์
4.
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
รวม

โครงกำร/
กิจกรรม

จำนวนเงิน
(บำท)

โครงกำ
ร/
กิจกรร
ม

15

739,000

15

65

14

21

70
185

16,766,100

170,000

1,091,000

22,967,715
41,733,815

ดำเนินกำรจริง

ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี 2561

57

12

19

18
121

จำนวนเงิน
(บำท)
653,600

4,943,910

54,000

210,000

4,258,800
10,120,310

จำนวน
โครงกำร

5

15

1

3

8
32

จำนวนเงิน

519,545

901,121

5,000

20,650

2,202,000
3,648,316

ร้อยละในกำรจัดทำ
งบประมำณ

ร้อยละในกำร
ดำเนินโครงกำรจริง

จำนวน
โครงกำร
(%)

จำนวน จำนวน
โครงกำร เงิน
(%)
(%)

100.00

89.06

85.71

90.47

25.71
65

จำนว
นเงิน
(%)
25

33.33

79

26

18

8.33

9

15.78

1

44

52

26.45

36

32

32

19

19

24

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน
สูงสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคิดเป็นร้อยละ 18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความ
รอบรู้โดยชัดเจนจากการรวบรวมข้อมูลภายในตาบลจากกองต่างๆ ที่ได้เก็บข้อมูลไว้ ส่วนข้อมูลด้าน
ประชากรก็สอบถามไปยังสานักงานทะเบียนราษฎรอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
/แต่การ...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

- แต่การลงข้อมูล ระบบเศรษฐกิจในเขตตาบลบัวทอง ไม่ค่อยชัดเจนและยังเป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน อธิบายแบบกว้างๆ แต่คะแนนก็ยังมากที่สุดกว่าประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ
2) พบว่าประเด็นเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ และผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่าสุด
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ผลผลิต
โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนที่จะทาให้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์นั้นสาเร็จได้ และผลผลิต/
โครงการ ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นบางโครงการ
3) พบว่า ประเด็น ยุท ธศาสตร์ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลบั วทอง ยุท ธศาสตร์ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดได้คะแนน 9.16 9.33 และ9.33 ตามลาดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนในประเด็นคิดเป็นร้อยละ 91.60 93.30 และ93.30 ตามลาดับ และคิดเป็น
ร้อยละ 9.16 9.33 และ9.33 ตามลาดับ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบั วทอง ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด มีรายละเอียดที่ชัดเจนในการพัฒนาภายในเขต
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐาน ๑) ทางด้ านกายภาพ ๒)ด้านการเมืองการปกครอง ๓)
ประชากร ๔) การศึกษา มีการบอกรายละเอียดที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ ๕) ระบบบริการพื้นฐาน
การสืบค้นข้อมูลยังไม่ละเอียดมาก ๖)ระบบเศรษฐกิจ ๗)เศรษฐกิจพอเพียงด้านแหล่งน้ายังลงข้อมูลไม่
ครบถ้วน ๘)ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีการลงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ ควรใช้ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นสานักงานการเกษตรอาเภอ จังหวัด หรือข้อมูล จปฐ.
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๑) ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ อปท.ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ของ อปท. รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการวิเคราะห์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓) การวิเคราะห์สภาพสังคม ยังไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขในการวัดผล
๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน ไม่ได้ระบุ กลุ่มอาชีพและการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและไม่ชัดเจน
๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวมีข้อมูลที่กว้าง
๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ SWOT จุดแข็ง Strength ทราบถึงข้อมูลการ
คมนาคมที่สะดวก สถานศึกษาใกล้แหล่งชุมชน การประสานความร่วมมือระหว่างผู้นาชุมชนเป็นไปด้วยดี
การมีแหล่งป่าและน้าที่อุดมสมบูรณ์ จุดอ่อน Weakness เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน ประชากรมีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์ แรงงานขาดการพัฒนาฝีมือ ประชาชนไม่รับ ความรู้ใหม่ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ที่ลด
ต้นทุนการผลิต

/โอกาส...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ - โอกาส Opportunity โอกาสที่ อบต.บัวทอง มีคือระบบเศรษฐกิจ การกระจายสินค้าภาคการเกษตรได้
หัวหน้ำสำนักปลัด
สะดวกรวดเร็ว เพราะมีการคมนาคมที่สะดวก และที่ตั้งของตาบลบัวทองอยู่ระหว่างสนามบินสตึกกับ
จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปใช้เส้นทางนี้เป็นจานวนมาก อุปสรรค Threat
วิเคราะห์แนวทางกว้างเกินไปเช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ความไม่แน่นอนของฤดูการณ์ ขาด
แหล่งเงินทุน ควรจะกาหนดให้ชัดเจนในเชิงปริมาณ เช่น ขาดแหล่งเงินทุนคือเกษตรกรกลุ่มใด จานวน
เท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถไปพัฒนาได้ตรงจุด
๗) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับมีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เฉพาะปี ๒๕๕๘ และวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
1.4 ยุทธศาสตร์
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ของ อบต.บัวทอง มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ตาบลโดยเน้นหนั กไปทางด้า นเศรษฐกิ จโครงสร้า งพื้นฐาน และการใช้ งบประมาณในส่ว นนี้ค่อ นข้า ง
มากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรนาโครงการในยุทธศาสตร์ด้านสังคมคุณภาพและการเรียนรู้มาจัดทา
งบประมาณมากกว่านี้
๒) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0
๓) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแห่งชาติ Thailand 4.0
๔) วิสัยทัศน์ แสดงสถานภาพที่ อบต.บัวทองต้องการ แต่ความสัมพันธ์ของโครงการในการพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ไปสอดคล้องน้อยมากจากวิสัยทัศน์ที่กาหนด ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์
ในโครงการพัฒนามีเพียง 14 โครงการ จานวนเงินในแผน 170,000 บาท เทียบกับโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์อื่นๆ เพียง 0.41 จึงเห็นควรให้ทบทวนการกาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องโครงการพัฒนาและ
ความต้องการของประชาชน
๕) กลยุทธ์ ยังไม่แสดงช่องทางหรือวิธีการหรือภารกิจที่ต้องดาเนินงานกาหนดตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
๖) เป้าประสงค์กาหนดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นกลยุทธ์ก็มีความสอดคล้องกัน
๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กาหนดจุดยืนการพัฒนา อบต.บัวทองครอบคลุมกิจกรรมโครงการ
ต่างๆทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘) แผนงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ มีความชัดเจนนาไปสู่การปฏิบัติได้
เพียงแต่ต้องกาหนดตัวชี้วัดในบางโครงการ แผนงานให้ชัดเจนเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
๙) ความเชื่อมโยงองค์รวม สอดคล้อง แผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแห่งชาติ Thailand 4.0
๑๐) ผลผลิต/โครงการเป็นลักษณะเดียวกันในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
1) พบว่าประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการได้คะแนนสูงสุด 4.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
96.60ของคะแนนในประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการและคิดเป็นร้อยละ4.83 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด

/ที่เป็น....

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ - ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
หัวหน้ำสำนักปลัด
บริหารส่วนตาบลบัวทอง และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง ที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต
2) พบว่าประเด็นการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับได้คะแนนต่าสุด 4.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.60 ของคะแนนในประเด็นการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับและคิดเป็นร้อยละ 4.33 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
ที่ เ ป็ น เช่ น นั้ น /เหตุ ผ ลการก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) บางโครงการไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ เช่นตัวชี้วัด โครงการ่วมใจรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น/ชุมชน ที่
กาหนดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง กาหนดไว้ ๑ ครั้ง/ปี และผลที่คาดว่าจะได้รับ
คือ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน เป็นการกาหนดตัวชี้วัดที่ไม่เกิดประโยชน์และกว้างเกินไป แค่จัด
โครงการเพีย งครั้ งเดียวต่อ ปีถือ ว่า อนุรั กษ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทยสู่ชุมชนนั้น เป็น ไปไม่ไ ด้ การอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมต้องกระทาอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมควรจะกาหนดตัวชี้วัด (KPI) ชุมชนหรือหมู่บ้านละจัด
กิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปีของประเพณีท้องถิ่น
3)พบว่ากาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 185 โครงการ
ได้ ค ะแนน 4.66 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.20 ของคะแนนที มี มี วั ตถุ ประสงค์ ชัดเจน (clear
objective) โครงการต้ องก าหนดวั ตถุประสงค์ สอดคล้ องกั บความเป็ นมาของโครงการ สอดคล้องกั บ
หลั กการและเหตุ ผล วิ ธี การด าเนิ นงานต้ องสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ มี ความเป็ นไปได้ ชั ดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
4) พบว่าการนาผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาจั งหวั ดกั บยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ การบริ หารส่ว นตาบลบั วทอง ได้น าไปจัด ท าเป็ น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จานวน 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65 ของ
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 185 โครงการ
5) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยโครงการในยุทธศาสตร์
ของ อบต.บัวทองในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 185 โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้คะแนน 4.66 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 93.20 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของคะแนนเต็ม
6) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 185
โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คะแนน 4.66คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 93.20 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของคะแนนเต็ม
7) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยโครงการในยุทธศาสตร์ของ อบต.บัว
ทองในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 185
โครงการ ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนน 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนน
ในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 4.50 ของคะแนนเต็ม
8) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยโครงการในยุทธศาสตร์ของ อบต.
บัวทองในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 185
โครงการ ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน 4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 ของ
คะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของคะแนนเต็ม
/9) พบว่า...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

-

9) พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ ได้คะแนน 4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 ของคะแนนในประเด็น
และคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของคะแนนเต็ม
10) พบว่า งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน 4.50
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 4.50 ของคะแนนเต็ม เพราะ
บางโครงการในแผนพัฒนา อบต.บัวทอง กาหนดงบประมาณเกินความเป็นจริงทาให้ไม่สามารถมาทา
ข้อบัญญัติงบประมาณได้ โดยคิดร้อยละของจานวนเงินที่อยู่ในข้อบัญญัติ เพียงร้อยละ 24 ของจานวนเงิน
ในแผนพัฒนาอบต.บัวทอง
11) พบว่า มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน 4.66 คะแนน
คิด เป็ น ร้ อยละ 93.20 ของคะแนนในประเด็ น และคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.66 ของคะแนนเต็ ม ก าหนด
งบประมาณเกินความเป็นจริงทาให้ไม่สามารถมาทาข้อบัญญัติงบประมาณได้ โดยคิดร้อยละของจานวน
เงินที่อยู่ในข้อบัญญัติ เพียงร้อยละ 24 ของจานวนเงินในแผนพัฒนาอบต.บัวทอง
12) พบว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
100 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม เพราะผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การวิ เ คราะห์ SWOT Analysis เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนาไปกาหนดยุทธศาสตร์ยังไม่มีการวิเคราะห์เป้าประสงค์ความต้องการ(Demand
Analysis) และ แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น Trend
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ในภาพรวมของการนาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 จากโครงการในแผน
ทั้งหมด 185 โครงการ สามารถนาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณได้ 121 โครงการ คิดเป็น 65% จาก
โครงการทั้งหมด และดาเนินงานจริงไปแล้ว จานวน 32 โครงการ คิดเป็น 26 % แต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
การจัดทาโครงการคือเกินร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ คณะกรรมการฯ
ก็ขอสรุปแนวทางในการเร่งดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณให้ได้มากทีส่ ุดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและคณะอนุกรรมการติดตามฯ มีความเห็นสรุปในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการในแต่ละโครงการโดยการสารวจความพึงพอใจของประชาชน โดย
การแจกแบบสอบถามไปแต่ละโครงการ จานวน 150 แบบสอบถาม และส่งคืนแบบสอบถามกลับมาโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 100 ชุด ถือว่าการคืนแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ดมี าก ร้อยละ 70 ในแต่ละโครงการและพบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการดาเนินโครงการกิจกรรมของอบต.บัวทอง อยู่ในเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก
/2.5 แผนงาน...

- ตรวจแล้ว
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2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................
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- 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงาน งาน มีความสอดคล้องในยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.บัวทองในแต่ละมิติต่างๆ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ความต้องการหรือ Demand/Trend โดยบูรณา
การกับท้องถิ่นในด้านการคมนาคมที่เชื่อมโยงกันเช่นโครงการประสานแผนพัฒนาที่ส่งของบประมาณ
จาก อบจ. ที่เป็นถนนเชื่อมต่อกันระหว่างตาบล
แผนงาน งานมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่มากนัก เช่น การฝึกอาชีพต่างๆ
แต่ก็ยังประสบกับปัญหาทางด้านการตลาดที่ยังไม่มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
2.6 โครงการพัฒนา
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา
ในภาพรวมของโครงการพัฒนามีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายแต่การจัดตั้ง
งบประมาณที่สามารถไปดาเนินการจริงนั้นไม่ถึง 50% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาถือว่าการ
ตั้งงบในแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการดาเนินการ แต่ในเรื่องของความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0
แผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคล้องกัน ส่วนการกาหนดตัวชี้วัด KPI มีบางโครงการที่อาจกาหนด
ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจนไม่เกิดการวัดผลที่จะทาให้ทราบถึงการดาเนินโครงการนั้นๆ ได้จริง และผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวนโครงการพัฒนา 15 โครงการ
ดาเนินการจริง จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจานวนโครงการในแผน มีความสาเร็จ
ในการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย จานวน 278 คน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความรักชาติ
รักท้องถิ่น และมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดช่วงระยะเวลา ฯ
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์สังคม คุณภาพและการเรียนรู้ จานวนโครงการพัฒนา
65 โครงการ ดาเนินการจริง 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 ของจานวนโครงการในแผน มี
ความสาเร็จในการพัฒนาสังคม ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ จานวนโครงการพัฒนา
14 โครงการ ด าเนิ น การจริ ง 1 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.14 ของจานวนโครงการในแผน มี
ความสาเร็จในการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผักสวนครัว ในครัวเรือน การทาเกษตรอินทรีย์
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ลดค่าใช้จ่ายต่าลง
1.1.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ดี จ านวนโครงการพั ฒ นา 21 โครงการ
ดาเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจานวนโครงการในแผน มีความสาเร็จ การ
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในการให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องของการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่าง โครงการป้องกันภัยแล้ง
1.1.5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ จ านวนโครงการพั ฒ นา 70 โครงการ
ดาเนินการจริง 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของจานวนโครงการในแผน มีความสาเร็จการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน

/1.2 ความสาเร็จ...

- ตรวจแล้ว
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- 1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1.2.1 เป้าหมาย การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียน
เยาวชน และประชาชน มีจานวนโครงการในแผนพัฒนา จานวน 15 โครงการ ดาเนินการจริง 5
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการในแผน ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 10 โครงการ
ผลผลิตไม่แสดงความชัดเจน ว่าเด็กได้มีการพัฒนาการในแต่ละด้านความคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่ของ
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง เป็นเพียงการอธิบายถึงการทาตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
และจานวน โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการตามแผนและห้วง
เวลาที่กาหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน
1.2.2 เป้าหมาย การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและการเรียนรู้ การสร้างสังคมให้น่าอยู่ ปราศจาก
ปัญหายาเสพติด มีการเรียนรู้และพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด มีจานวนโครงการในแผนพัฒนา จานวน 65
โครงการ ดาเนินการจริง 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 ของโครงการในแผน ยังไม่ได้ดาเนินการ
50 โครงการ ผลผลิตที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ไม่แสดงความชัดเจนในเชิงปริมาณ เป็นการ
อธิบายผลผลิตที่กว้าง
1.2.3 เป้าหมาย พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมให้ประชาชน
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับการทาการเกษตรและการ
ดาเนินชีวิต มีจานวนโครงการในแผนพัฒนา 14 โครงการ ดาเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
7.14 ของโครงการในแผน ยังไม่ได้ดาเนินการ 13 โครงการ ผลผลิตที่ได้ มีการอบรมการปลูกพืช
สมุนไพรและพืชอาหารในครัวเรือนตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าผู้ที่
เข้ารับการอบรมได้ไปปลูกพืชอาหารในครัวเรือนเป็นปริมาณเท่าไหร่
1.2.4 เป้าหมาย พัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในการ
บริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจานวนโครงการในแผนพัฒนา 21 โครงการ ดาเนินการ
จริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของโครงการในแผน ยังไม่ได้ดาเนินการ 18 โครงการ ผลผลิต
ที่ได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการสารวจความคิดเห็นและหรือการจัดทาประชาคม
และโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลผลิตที่ได้คือประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหา และมีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารและ สภา โครงการออกสารวจและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร แสดงข้อเท็จจริง ในการทาความเข้าใจในเรื่องของภาษีที่จัดเก็บและออก
บริการชาระภาษีนอกสถานที่จานวน 15 หมู่บ้าน แต่ไม่แสดงปริมาณของผู้ที่มาใช้บริการชาระภาษีใน
ห้วงของการดาเนินโครงการ
1.2.5 เป้าหมาย พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แหล่งน้า ไฟฟ้า ประปา ถนน ภายในตาบลและเส้นทาง
เชื่อมต่อระหว่างตาบล ให้มีความสะดวกรวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้าน
สาธารณูปการต่างๆ โครงการในแผนพัฒนา จานวน 70 โครงการ ดาเนินการจริง 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 11.43 ผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละโครงการ
1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
1.2.1 วิเคราะห์ความสาเร็จในเชิงปริมาณ โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทอง ประจาปีงบประมาณ 2561 มีจานวนโครงการในแผน จานวน 185 โครงการ และสามารถ
นาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ และงบประมาณจากการจ่ายขาดสะสม หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม จานวน 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงการในแผนพัฒนา
และสามารถดาเนินการได้จริงห้วงเดือน ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561 จานวน 32 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 17.30 ของจานวนโครงการในแผนพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 24 ของโครงการที่อยู่ใน
ข้อ บั ญญั ติ งบประมาณ จากการคิ ดร้ อ ยละเปรี ยบเทีย บ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ นโครงการตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพบว่าการดาเนินการจริงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดาเนินการ
/พัฒนำ...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

- พัฒนาไม่ถึงร้อยละ 50 ของจานวนโครงการในแผนพัฒนา ถือว่าไม่ประสบผลสาเร็จในการบริหาร
จัดการ และโครงการที่ดาเนินการไปจานวน ทั้ง 32 โครงการ ได้มีการออกสารวจความพึงพอใจหรือ
ความต้องการในการดาเนินโครงการของประชาชนจานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการที่ดาเนินการจริง โดยใช้เครื่องมือในการสอบถาม ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 ส่วน
โครงการยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 นอกจากแบบสอบถามแล้วยังมีการวัด และการสารวจ โดยผลของการสารวจ
ความพึงพอใจโครงการทั้ง 16 โครงการ จากเกณฑ์ของอัตราการกลับคืนของแบบสอบถามพบว่า อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คือเกินร้อยละ 70 ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเกิน 50 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา เกินกว่าร้อยละ 60 แต่คนในวัยทางานช่วงอายุ
20-49 ปี ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งมีผล ในการประเมินโครงการอย่างมีสาระสาคัญ
1.2.2 วิเคราะห์ความสาเร็จในเชิงคุณภาพ จากข้อมูลในเชิงปริมาณการดาเนินโครงการพัฒนา
ได้น้อยมาก เพียงแค่ร้อยละ 17.30 แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน การจัดการภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทอง ยังไม่เพียงพอ การดาเนินโครงการทั้ง 32 โครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก แต่โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง ไม่แสดงถึงความ
ต้องการของประชาชน และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ มากนัก เพราะขาดการประเมินผล
ติดตามโครงการว่ามีความสาเร็จในระดับใดนอกจากการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการดาเนิน
โครงการ
1.2.3 แนวโน้ม การพั ฒนาองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลบัว ทอง จากการติ ดตามประเมินผล
แผนพัฒนาและจากค่านิยมของประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน และนโยบายของผู้บริหาร ทีมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และความสนใจในด้านคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่คือการสร้างรายได้ การพัฒนารายได้ ก็มีมากขึ้นตามลาดับ โดยดูจากข้อเสนอของกลุ่มผู้นา
และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตาบล
1.3 ผลสาเร็จที่วัดได้
1.3.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัด KPIs โดยรวมการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพในการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ตัวชี้วัดสามารถวัดได้ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ ไม่แสดงความชัดเจน ว่าเด็กได้มีการ
พัฒนาการในแต่ละด้านคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่ของเป้าหมายทีด่ าเนินการจริง เป็นเพียงการอธิบายถึง
การพัฒนาในภาพรวม ซึ่งจากการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
1.3.2 ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ ตัวชี้วัด KPIs โดยรวมการสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและการเรียนรู้ การสร้างสังคมให้น่าอยู่ ปราศจากปัญหายาเสพติด มีการเรียนรู้และพัฒนาไม่มี
ที่สิ้นสุด ตัวชี้วัดสามารถวัดได้ ในโครงการที่เป็นโครงการฝึกอบรม เรียนรู้ คือเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดแต่ไม่มีการประเมินติดตามว่าได้นาความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีอย่างไรกับ
ชีวิตประจาวันของตนเอง ส่วนโครงการในลักษณะอื่นนั้น ไม่มีการวัดผลที่ชัดเจน ซึ่งจากการสารวจ
ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
1.3.3 ยุทธศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัด KPIs โดยรวม
พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สั งคมเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริ มให้ประชาชนน้ อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับการทาการเกษตรและการดาเนินชีวิต ตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดได้ จริง คือจานวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้
/1.3.4 ยุทธศำสตร์ ......

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

- 1.3.4 ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี ตัวชี้วัด KPIs โดยรวม พัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในการบริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถตัวชี้วัด
สามารถวัดได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการสารวจความคิดเห็นและหรือการจัดทา
ประชาคม และโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลผลิตที่ได้คือประชาชนได้
แสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และมีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารและ สภา โครงการออก
สารวจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร แสดงข้อเท็จจริงและออกให้บริการชาระภาษีจานวน 15
หมู่บ้าน แต่ไม่แสดงข้อเท็จจริงของผู้ที่มาใช้บริการชาระภาษีในห้วงโครงการ ซึ่งจากการสารวจความ
พึงพอใจในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด KPIs โดยรวม พัฒนาแหล่งน้า ไฟฟ้า ประปา ถนน
ภายในตาบลและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตาบล ให้มีความสะดวกรวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในด้านสาธารณูปการต่างๆ สามารถวัดผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละโครงการ
ซึ่งจากการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองในอนาคตควรนาหลักการบริหาร
การวิเคราะห์ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง คือนาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส
ความต้องการ และแนวโน้มการพัฒนา มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สถานภาพทางการคลัง งบประมาณ เทคนิค ระบบงบประมาณ การกาหนดแผนงาน และการวางแผน
(Planning Programming and budgeting systems:PPBS) เพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิผลและ
บรรลุวตั ถุประสงค์มากทีส่ ุด
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีพื้นที่ที่ตั้งที่สะดวก รวดเร็ว
และยังคงสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มีโอกาสที่จะพัฒนาในด้านของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
สิ่งแวดล้อมเพราะเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการ
ผลิตทีย่ ังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง และมีสภาวะปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือราคาสินค้าทางการเกษตร
ตกต่า ปัจจัยภายในคือประชาชนยังคงยึดถือการผลิตสินค้าเกษตรแบบเดิมอยูเ่ ป็นจานวนมาก การ
ดารงชีวิตของประชาชนในตาบลยังมีการประสานความร่วมมือต่อส่วนรวมน้อย
ทาให้การพัฒนา
เป็นไปค่อนข้างยาก และมีความเชื่อในตัวของผู้นา การคล้อยตามผู้นาได้ง่าย โดยปราศจากเหตุผลที่
ควรจะเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่รับทราบข้อมูลที่มากพอจากสาเหตุหลายประการ
2.2 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาเมื่อรู้จดุ อ่อนและอุปสรรคในการดาเนินโครงการพัฒนา
นั้นเราต้องนาข้อมูลความเป็นจริงในส่วนของงบประมาณมาแจกแจงให้กับประชาชนได้รับทราบและ
ได้คิดว่าในชุมชนของเรานั้นจะบริหารจัดการอย่างไรกับงบประมาณในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์กับ
หมู่บ้านของตนเองมากที่สดุ
โดยการติดตามและประเมินผลโครงการทีไ่ ด้ดาเนินโครงการไปว่าได้
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากเพียงใดเห็นควรให้มกี ารปรับแผนงาน โครงการที่ไม่
สามารถวัดได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงออกจากแผนพัฒนา อบต.บัวทอง และหากจะเสนอ
โครงการใหม่เพิ่มเติมในแผนก็ขอให้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นคือการที่ผู้นา
หมู่บ้านจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ นของตน เมื่อได้มติมาแล้วก็ให้นา มตินั้นเสนอผ่านคณะกรรมการ
สนับสนุนเพื่อที่จะได้ทาการร่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาตาบลทั้งนี้ก็ให้คานึงถึง
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองสามารถที่จะดาเนินการได้ด้วย มิใช่เสนอมาโดยไม่มี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาสามารถไปปฏิบตั ิได้จริง โดยดูจากการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บัวทอง รอบเดือนเมษายน ดังนี้
/๒.๒.๑ โครงกำร...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำงสำวดำรำรัตน์ ละว้ำ
หัวหน้ำสำนักปลัด

-

2.2.1 โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ประจาปีงบประมาณ 2561
มีจานวนโครงการในแผน จานวน 185 โครงการ และสามารถนาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ และ
งบประมาณจากการจ่ายขาดสะสม หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม จานวน 121
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงการในแผนพัฒนา และสามารถดาเนินการได้จริงห้วงเดือน
ตุลาคม 2560 –มีนาคม 2561 จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของจานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 26 ของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จากการคิดร้อยละ
เปรียบเทียบ ความสาเร็จในการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพบว่าการ
ดาเนินการจริงในช่วง 6 เดือนที่ผ่ านมา ดาเนินการพัฒนาไม่ถึงร้อยละ 50 ของจานวนโครงการใน
แผนพัฒนา ถือว่าไม่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการ และโครงการที่ดาเนินการไปจานวน ทั้ง
32 โครงการ ได้ มี ก ารออกส ารวจความพึ ง พอใจหรื อ ความต้ อ งการในการด าเนิ น โครงการของ
ประชาชนจานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่ดาเนินการจริง โดยใช้เครื่องมือใน
การสอบถาม ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 ส่วนโครงการยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 นอกจากแบบสอบถาม
แล้วยังมีการวัด และการสารวจ โดยผลของการสารวจความพึงพอใจโครงการทั้ง 16 โครงการ จาก
เกณฑ์ของอัตราการกลับคืนของแบบสอบถามพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือเกินร้อยละ 70 โดยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเกิน 50 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา เกินกว่าร้อยละ 60 แต่คนในวัยทางานช่วงอายุ
20-49 ปี ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งมีผล ในการประเมินโครงการอย่างมีสาระสาคัญ
2.2.2 การดาเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองดาเนินการได้น้อยมาก
เพียงแค่ร้อยละ 17.30 แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน การจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง ยังไม่เพียงพอ การดาเนินโครงการทั้ง 32 โครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมาก แต่โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้าง ไม่แสดงถึงความต้องการของ
ประชาชน และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ มากนัก เพราะขาดการประเมินผลติดตาม
โครงการว่ามีความสาเร็จในระดับใด แนวโน้มการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จากการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและจากค่านิยมของประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน และนโยบายของ
ผู้บริหาร ทีมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และความสนใจใน
ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูค่ ือการสร้างรายได้ การพัฒนารายได้ ก็มีมากขึ้นตามลาดับ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ สรุปแล้วขอเสนอแนะว่าในภาพรวมการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านศักยภาพ งบประมาณ
ความต้องการ ของประชาชน แนวโน้มการพัฒนา แล้วนามาปรับปรุงแผนงาน โครงการที่อยู่ ใน
แผนพัฒนา โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด
ทุกอย่างประกอบกันและหลักสาคัญของการจัดทาคือการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด โดย
การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน หมู่บ้าน และตาบลบัวทอง มิใช่การบริหารงานตามความคิดและข้อเสนอของผู้นา

ที่ประชุม

- รับทราบ
/ระเบียบ...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

ระเบียบวำระที่ ๒

ญัตติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕61
เมื่อวันที่ ๑5 กุมภำพันธ์ 2561

ประธำนสภำ

- ตามที่งานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง สมัยสามัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
นั้น
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอื่น)
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่
๑5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61

ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓
ประธำนสภำ

- ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขข้อความใด มีมติรับรองรายงานการประชุม จานวน 23
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ญัตติเสนอเพื่อพิจำรณำ
๓.๑ ญัตติกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2561
- ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นำงปิยะดำ ธณเตชทัต - ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
เลขำนุกำรสภำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ,ข้อ 29
นำยก อบต.

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ครั้งที่ 6 สืบเนื่องจากการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงาน
บริ ห ารทั่ว ไป และเพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น จึงจาเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมที่มีความจาเป็น เพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการ
ขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานบริหารทั่วไป แผนงาน
รักษาความสงบภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
/1.โอนลด...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำยก อบต. - 1.โอนลด จานวน 50,000 บาท จานวน 2 รายการ ได้แก่
แผนงานบริ ห ารทั่ว ไป งานวางแผนสถิติ และวิช าการ งบบุคลากร เงิน เดือ น(ฝ่ า ย
ประจา) เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน 66,632 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด 50,000 บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 16,632 บาท
1.1 โอนเพิ่ม + จานวน 30,000 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่า ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ ขนาด 40 วัตต์ งบประมาณก่อนโอน
0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 30,000 บาท
1.2 โอนเพิ่ม + จานวน 20,000 บาท
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะประชุมยาว
จานวน 10 ตัว งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 20,000 บาท งบประมาณหลัง
โอนคงเหลือ 20,000 บาท
2. โอนลด + จานวน 24,000 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จัดตั้ง งบประมาณก่อนโอน 24,000 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด 24,000 บาท
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 24,000 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ
ก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 24,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 24,000 บาท
3. โอนลด - จานวน 21,000 บาท
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ หมวดค่ า ตอบแทน ค่ า เช่ า บ้ า น
งบประมาณก่อนโอน 21,950 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด 21,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ
950 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 21,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม
21,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 21,000 บาท
4. โอนลด - จานวน 150,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา 1)ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง งบประมาณก่อนโอน 433,980 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด 110,000 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 323,980 บาท 2)เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน 978,170 จานวนเงินที่ขอโอนลด
40,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 938,170 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 150,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้าด้านหลังพร้อมทางเดิน งบประมาณ
ก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 150,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 150,000 บาท
/5.โอนลด...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำยก อบต. - 5. โอนลด – จานวน 10,000 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมค่ าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริมบาบัดฟื้นฟู/ผู้ติดยาเสพติด) งบประมาณ
ก่อนโอน 7,000 บาท จานวนเงินที่ ขอโอนลด 7,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0 บาท 2)
โครงการป้ อ งกั น และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ด (กิจ กรรมส่งเสริม การฝึ กอบรมอาชีพ ให้แ ก่ ผู้ ผ่า นการบาบั ด )
งบประมาณก่อนโอน 3,000 บาท จานวนที่ขอโอนลด 3,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 10,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะเก้าอี้ (ผู้บริหาร) จานวน
1 ชุด งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 10,000 บาท
6. โอนลด – จานวน 15,800 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 876,960 บาท งบประมาณก่อนโอน 391,650 บาท
จานวนเงินที่ขอโอนลด
15,800 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 375,850 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 15,800 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน 1) โต๊ะสานักงาน จานวน 2 ชุด งบประมาณก่อนโอน 0 บาท
จานวนเงินที่ขอโอน
เพิ่ม 14,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 14,000 บาท 2) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 1
ชุด งบประมาณก่อนโอน 0 จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 1,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,800 บาท
7. โอนลด – จานวน 31,600 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งใจ 492,720 งบประมาณก่อนโอน 198,050 บาท จานวนเงินที่ขอโอน
ลด 31,600 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 166,450 บาท
โอนเพิ่ม + จานวน 31,600 บาท
แผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะและชุมชน งบลงทุ น หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน 1) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด งบประมาณก่อนโอน 1,800 บาท
จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 5,800 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 7,600 บาท 2) ตู้เหล็ก 2 บาน จานวน
1 ตู้ งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 5,500 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ
5,500 บาท 3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม
4,500 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 4,500 บาท 4) ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ งบประมาณ
ก่อนโอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 15,800 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 15,800 บาท
8. โอนลด - จานวน 16,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ
1)ประเภท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด
6,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 94,000 บาท 2) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท จานวนเงินที่ขอโอนลด 10,000 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 90,000 บาท
/โอนเพิ่ม...

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำยก อบต.

- โอนเพิ่ม + จานวน 16,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง งบประมาณก่อน
โอน 0 บาท จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 16,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 16,000 บาท
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
1. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น งบประมาณตั้งไว้ 13,000 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน งบประมาณตั้งไว้ 13,000 บาท
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน ตู้บานพับเปิด –ปิด จานวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นหมวด
ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท
เหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหาในการที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงานจึงจาเป็นต้องโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
นายกครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่า ยในหมวดค่ าครุภั ณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้า งที่ ทาให้ ลั กษณะ ปริม าณ คุ ณภาพเปลี่ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ดังนั้น นายกองค์ การบริห ารส่ว นต าบลบั วทอง จึ งเรีย นเสนอเพื่อ ขออนุ มัติ การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประธำนสภำ

- ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ

นำยช้อย จำกรัมย์
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 3

- เรี ย นประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ผมขอสอบถาม
เพิ่มเติมในรายการ โอนเพิ่ม + จานวน 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้าด้านหลังพร้อมทางเดิน มี
รายละเอียดอะไรบ้าง

ประธำนสภำ

- เชิญนายช่างโยธาเป็นผู้ชี้แจง

นำยถวิล นันทะพันธ์
- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง กระผมนายถวิล
นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน นันทะพันธ์ ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุง
ห้องน้าด้านหลังที่ทาการ อบต.บัวทอง พร้อมทางเดิน เนื่องจากเราได้ทาการต่อเติม
สานักงานเพือ่ รองรับเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึง
ได้รื้อถอนห้องน้าบนสานักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการต้อง
ไปใช้ห้องน้าด้านหลัง แต่สภาพห้องน้าหลังนั้นก็ชารุด ทรุดโทรมหลายจุด เราจึงต้อง

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

ถวิล นันทะพันธ์
- ปรับปรุงโดยมีพื้นที่ดาเนินการขนาด 6 x 5.25 เมตร คิดเป็น 31.50 ตารางเมตร
นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน จะทาการต่อเติมหลังคาด้านหน้า อ่างล้างมือ ทาพื้น เปลี่ยนโถส้วม และงานกระเบื้อง
ซึ่งก็จะดาเนินการเฉพาะส่วนที่จาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมครับ
ประธำนสภำ

- (ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) ขอมติเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 ครั้งที่ 6 จานวน 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธำนสภำ

๓.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

นำงปิยะดำ ธณเตชทัต
เลขำนุกำรสภำ

- ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 89

ประธำนสภำ

- เชิญนายก อบต.เป็นผู้แถลงญัตติ

นำยก อบต.

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณประจาปีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาจาเป็นเร่งด่วน
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบัว ทองจึงประสงค์ขอใช้เ งินสะสม ประจาปี งบประมาณ 2561 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โดยได้ตรวจสอบงบการเงินและสถานะการคลังแล้ว ดังนี้
1. ยอด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 มีเงินสะสมทั้งสิ้น
2. ยอด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ทุนสารองเงินสะสม
3. กันไว้สาหรับเป็นค่าใช้จา่ ยประจาและกรณีฉุกเฉิน
4. คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้
หลักการ

จานวน
5,984,759.95
จานวน
8,422,373.69
จานวน 5,141,269.20
จานวน 843,490.76

บาท
บาท
บาท
บาท

ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม ประจ าปี 2561 จ านวน 837,800 .-บาท ส าหรั บ เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน จานวน 4
โครงการ รวมทั้งสิ้น 837,800 .-บาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 (สายทางซอยสวนนายรุ้ง ไชยบล
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) เป็นเงิน 517,000.-บาท
รายละเอียด - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 242 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม.- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 (สายทางซอยบ้านนายบุญเลิศ จาก
รัมย์)
เป็นเงิน 33,800.-บาท
รายละเอียด - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 23 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำยก อบต.

- 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะยา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านสะยาไปบ้านตะเคียน)
เป็นเงิน 267,000.-บาท
รายละเอียด - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.
- ป้ายโครงการ(ชนิดติดตั้งถาวร) จานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบัว
ทองกาหนด
4. โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนตาบลบัวทอง เป็นเงิน 20,000 บาท
รายละเอียด - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
เหตุผล
เนื่องจากเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ต้องดาเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อการบริการประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี และไม่มีงบประมาณจากส่วนใดเพียงพอที่พอจะโอนมาใช้จ่ายเพื่อ
การนี้ได้ จึงจาเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89
ดังนั้น จึงเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2561 มายังสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามนัยดังกล่าวได้

ประธำนสภำ

- ให้ที่ประชุมได้อภิปรายก่อนลงมติ

นำยช้อย จำกรัมย์
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 3

- เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ขอขอบคุณท่านนายก
อบต.บัวทอง ที่ได้ทาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะยา แต่ก็ไม่แน่ใจว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่

นำยก อบต.

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะยาไปบ้านตะเคียน เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2561 แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ต้องดาเนินการโดยเร่ งด่วนจึงต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม และที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 เกรงว่างบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาด
จะไม่เพียงพอ ก็ขอนาเรียนว่า ถนนสายนี้จะไปเชื่อมกับถนนสายบ้านไผ่ ซึ่งก็มีสายที่ได้ขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.บุรีรัมย์ไปด้วย
- จะทารั้วกั้นรอบสระหนองไผ่ และสระบ้านตะโก แต่งบประมาณก็ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมา
ดูความเดือดร้อนด้านการสัญจรก่อน

ประธำนสภำ

- (ไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก) ขอมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 22 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

ประธำนสภำ

- สั่งพักการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธำนสภำ

4.1 กำรจัดตั้งกองทุนเงินสวัสดิกำรชุมชน
- เชิญผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ชี้แจง

นำงรภัทภร โทนะพันธ์ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ดิฉันนางรภัทภร
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม โทนะพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดทาร่าง
กองทุนเงินสวัสดิการชุมชน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความสามัคคี การพึ่งพา ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลดการเห็นแก่ตัว
3. เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการที่ดีให้แก่ชุมชนแบบเอื้ออาทร
4. เพื่อให้สมาชิกและชุมชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

ทรัพย์สินและรายได้ของกองทุน
1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้
2.เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เงินฝากสัจจะหรือเงินออม
4.เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5.เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
6. เงินกู้ยืม
7. ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดจากกองทุนเงินสัจจะวันละบาท
8. เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆที่กองทุนเงินสัจจะวันละบาทได้รับโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

คณะกรรมการ
ให้กองทุนเงินสัจจะวันละบาทมีคณะกรรมการ 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนหมู่บ้านละ 2
คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเสียสละที่จะรับผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนเงินสัจจะวันละบาท โดยเป็นที่ยอมรับในชุมชน/หมู่บ้าน ให้คณะกรรมการ
กองทุ นสัจ จะวั นละบาทเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์และตาแหน่งอื่นๆตามสมควร
การเป็นสมาชิกกองทุน มีคุณสมบัติดังนี้
1.ต้องสมัครใจที่จะสร้างกองทุนสัจจะวันละบาท
2.ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลบัวทอง
3.ต้องเสียค่าสมัคร 50 บาท
4.อายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป
การขาดจากสมาชิกกองทุน
1.ตาย
2.ขาดส่งเงินติดต่อกัน 3 เดือน
3.คณะกรรมการมีมติให้ออก กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือสมาชิก
นำงรภัทภร โทนะพันธ์
- สวัสดิการสมาชิก
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม การจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเมื่อออมเงินสัจจะครบ 180 วัน ดังนี้

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าทาขวัญเด็กแรกเกิด 500บาท/คน แม่นอนโรงพยาบาลคืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน
ส่งสัจจะครบ 15 ปี และมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ จ่ายค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท
ตาย ส่งเงินสัจจะครบ 180 วัน จ่าย 2,500 บาท
ตาย ส่งเงินสัจจะครบ 365 วัน จ่าย 5,000 บาท
จ่ า ยให้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส พิ ก าร ก าพร้ า ผู้ สู งอายุ ทุ น การศึ ก ษาและอื่ น ๆตามที่ ส มาชิ ก และ
คณะกรรมการเห็นควรจ่ายสวัสดิการเป็นรายเดือนหรือรายปี บางกรณีไม่ใช่สมาชิกก็สามารถ
จ่ายสวัสดิการให้ได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและที่ ประชุมหมู่บ้านมีมติ
ร่วมกัน
6. การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินสัจจะวันละบาทเพื่อการศึกษา
- ระดับประถมศึกษายืมได้ไม่เกิน
2,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) ยืมได้ไม่เกิน 3,000 บาท
- ระดับ ปวช.และ ปวส. ยืมได้ไม่เกิน
5,000 บาท
รายได้ของกองทุน
1.ค่าบารุงสมาชิก
2.เงินบริจาค
3.เงินอุดหนุนรัฐบาล
4.เงินสมทบจาก อบต.บัวทอง
5.รายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนกองทุน
6.รายได้อื่น
คณะกรรมการบริหารกองทุน
1.ประธาน
1 คน
2. รองประธาน
2 คน
3. เหรัญญิก
1 คน
4. เลขานุการ
1 คน
5. ผู้ช่วยเลขานุการ
2 คน
6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 คน
7. ปฏิคม
1 คน
8. กรรมการ
21 คน
9. ที่ปรึกษา
7 คน ประกอบด้วย
9.1 นายก อบต.บัวทอง
9.2 รองนายก อบต.บัวทอง
9.3 ปลัด อบต.บัวทอง
9.4 หัวหน้าสานักปลัด / ผู้อานวยการกองการศึกษา/ กองคลัง /กองช่าง
- ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงร่างการจัดตั้งกองทุน ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2550 เคยก่อตั้ง

มาแล้ ว ครั้ งหนึ่ งที่ วัด หนองบั ว ทอง โดยมี พระครู ประทุ มเป็นประธาน และยัง ไม่ มี
คณะกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอหารือที่ประชุมสภาว่าเห็ นควร
พิจารณาดาเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบัวทอง หากที่ประชุมเห็นควร
ให้จัดตั้ง กองสวัสดิการสังคมก็จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ประธำนสภำ

- ผมสนับสนุนให้จัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม โดยศึกษาข้อมูลจากร่างที่กองสวัสดิการเสนอ

นำยทองพูน ทัศนะ
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 14

- เรี ย นประธานสภา กระผมนายทองพู น ทัศ นะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 การจัดตั้ ง
กองทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้ก็ดีสาหรับประชาชนตาบลเรา และควรกาหนดหลักเกณฑ์
การขาดสมาชิกภาพ

- ตรวจแล้ว
1.(ลงชื่อ)...............................
2.(ลงชื่อ)...............................
3.(ลงชื่อ)...............................

นำยกิตติกร แกล้วกล้ำ
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 9

- เรียนประธานสภา กระผมนายกิตติกร แกล้วกล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 ผมเสนอให้
ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมด้วย

นำยก อบต.

- เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่องการจัดตั้งผม
จะฝากให้นาเรื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอนดาเนินงานโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน รอบที่ 4 ด้วย

นำยบุญเกิด เมืองสันเทียะ
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 6

- เรี ย นประธานสภา กระผมนายบุ ญ เกิ ด เมื อ งสั น เที ย ะ สมาชิ ก สภา หมู่ ที่ 6 ผม
ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เกิดมีพายุฝนรุนแรง
ทาให้หลังคาบ้านของชาวบ้านเกิดความเสียหาย รวมทั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าด้วย
ท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กองช่างเข้ามาดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมในช่วงวันหยุด
เทศกาลที่ผ่านมา
- ขอเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกไปบ้านหนองสรวงและทางแยกไป
บ้านสวายสอ ซึง่ เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงสาย 219 เนื่องจากระดับความลาดชัน
ของถนนมากเกินไป ทาให้รถโดยเฉพาะรถเกียร์ธรรมดาอาจเกิดการเลื่อนไหลไปชนคัน
หลังได้ ขอให้ท่านนายกพิจารณาเพิ่มเติมในการเสริมระดับถนนให้ลาดเอียงน้อยลง

นำยสุธี ใหญ่เลิศ
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 1

- เรี ย นประธานสภา กระผมนายสุ ธี ใหญ่ เ ลิ ศ สมาชิ ก สภา หมู่ ที่ 1 ขอสนั บ สนุ น
ข้อพิจารณาของท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ครับ ขอให้เสริมระดับถนนที่เชื่อมกับทางหลวง
พร้อมทั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าหมู่บ้านสวายสอให้ด้วยครับ

นำงสำเภำ เจียมรัมย์
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 11

- เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ดิฉันขอให้เพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากบางครั้งก็ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม

นำงวรำภร เพลียสันเทียะ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ดิฉันขอ
สมำชิกสภำ หมู่ที่ 4
เพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนสายทางท้ายหมู่บ้าน ไปบ้านรุนตะวันออก พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ประธำน

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดกำรประชุม เวลำ ๑๕.3๐ น.
(ลงชื่อ) ปรียานุช พัฒนชัย
ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวปรียำนุช พัฒนชัย)
เจ้ำหน้ำที่งำนสภำ
(ลงชื่อ) ปิยะดา ธณเตชทัต
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงปิยะดำ ธณเตชทัต)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบัวทอง

