ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561
(ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
---------------------------------------ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ข้อ 30 (5)
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรีจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุ รี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. บทที่ 1 บทนำและแแลนคิด
กล่าวถึงระเบียบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ประเด็นการติดตามและประเมินผลตามระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ประเด็นการติดตามและประเมินผล
แบบอื่นๆ การจัดทาปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
และประโยชน์ที่ได้รับในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. บทที่ 2 รำยงำนรแบบสำรสนเทศกำรบรหำรจัดกำรเพื่อกำรคำงแลผนและแปรแเมนผะกำรใช้
จ่ำยงบปรแมำณขององิ์กรปกิรองส่คนท้องถ่น (e - Plan)
กล่ า ว ถึ ง ก ารแส ดงร ายง านตา มรู ป แบบต่ างๆ ที่ ร ะบบน าเส นอโ ด ยมี พื้ นฐ า น
ความต้องการจากผู้ใช้งาน เนื่องจากรูปแบบรายงานทั้งระบบมีเป็นจานวนมาก จึงขอสรุปรายงานในส่วนที่ส าคัญ
นาเสนอ 6 แบบ ดังนี้
2.1 A2 รายงานวิสัยทัศน์ เป็นรายงานแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจการพัฒนา
ท้องถิ่นและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อปท.
2.2 A3 รายงานยุทธศาสตร์ อปท. เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2.3 B1 รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2.4 B2 รายงานสรุปผลการวางแผน…

-22.4 B2 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๓ ปี เป็นรายงานที่สรุปเป็นจานวนโครงการและงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ โดยจะแสดงทั้ง ๓ ปี เปรียบเทียบในแต่ละปี
2.5 B4 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายงานที่สรุปจานวน
โครงการเดิม จานวนโครงการที่เพิ่มและโอนมา และจานวนโครงการที่ยกเลิก
2.6 B5 รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายงาน
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ
3. บทที่ 3 กำรตดตำมและแปรแเมนผะโิรงกำร
3.1 เิรื่องมือที่ใช้ในกำรตดตำม กล่าวถึงเครื่องมือที่ช่วยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรายโครงการ
3.2 กำรเสนอผะกำรตดตำมและแปรแเมนรำยโิรงกำร ปรแจำปีงบปรแมำณ พ.ศ. 2561 กล่าวถึง
การเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
รายโครงการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่าของงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และนาไป
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลการดาเนินงาน รอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561 (ในห้วงระยะเวลา
วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) จานวน 85 โครงการ
3.3 ผะกำรตดตำมและแปรแเมนผะของโิรงกำรเพื่อดูสถำนที่ดำเนนกำรจรง กล่าวถึง
มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ราชบุ รี
ได้ทาการคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อดูสถานที่ดาเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในรอบปีที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) โดยมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดูสถานที่ดาเนินการจริงมี
ดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จานวน
1 โครงการ คือ ก่อสร้ำงถนนะำดยำงแลบบแลอสฟัะท์ตก ิอนกรีตสำยหนองไผ่ - หนองโปร่ง หมู่ที่ 6 ตำบะทุ่ง
หะคง อำเภอปำกท่อ จังหคัดรำชบุรี (เทศบำะตำบะทุ่งหะคง) งบปรแมำณ 2,200,000 บำท ในวันที่ 18
กรกฎาคม ๒๕๖1 ณ บริเวณหมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดีประชาชนได้รับประโยชน์มาก
๒. ควรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น
๓. ควรเพิ่มไหล่ทางของถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. เนื่ องจากโครงการดัง กล่ า วงบประมาณลดลงไปมากขอให้ ผู้ ค วบคุ มงาน
เข้มงวดกับผู้รับจ้างให้มากขึ้น
๕. เทศบาลควรมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการและเลือกโครงการที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน และเดือดร้อน
๖. ควรมีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดให้เห็นเป็นรูปธรรม
๗. สัญญาจ้างควรแบ่งเป็นงวดงาน ไม่ควรจ่ายรวมแค่งวดเดียว
๘. การติดตามและประเมินผลโครงการควรดูสถานที่จริงในช่วงปูลาดยาง
๙. ควรกาหนดจุดวางท่อระบายน้าให้สามารถระบายน้าออกไปได้
๑๐. ควรตรวจสอบเส้นทางเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้า
๑๑. ควรมีการเชิญประชาชนและคณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้ามาช่วยในการ
ตรวจติดตามและประเมินผลด้วย
3.3.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ...

-33.3.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จานวน 1 โครงการ คือ อุดหนุน
โรงพยำบำะรำชบุ รี ใ นกำรจั ด ท ำโิรงกำรพั ฒ นำหน่ ค ยจอปรแสำทตำโรงพยำบำะรำชบุ รี ใ นกำรจั ด ซื้ อ
เิรื่องตรคจคเิรำแห์รแบบกำรไหะเคียนของเส้นเะือดในจอปรแสำทตำด้คยกำรฉีดสี Flourescein และแ ICG
ด้คยรแบบเะเซอร์สแลกนพร้อมชุดิอมพคเตอร์ปรแมคะผะ งบปรแมำณ 3,999,000 บำท ไม่สามารถเข้าไปตรวจ
ติดตามโครงการดูสถานที่จริงได้ทันภายในห้วงเวลาที่กาหนด เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการรอส่งมอบเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Flourescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์
สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล
3.3.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จานวน 1 โครงการ คือ โิรงกำรอบรมผู้นำอำสำพัฒนำปรแชำธปไตย งบปรแมำณ 1,300,000 บำท ในวันที่ 19
มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา 13.30 น. ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
มติสรุปข้อคิดเห็นสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. ควรมีการประสานให้โรงเรียนรายงานผลที่ได้หลังจากการดาเนินโครงการว่า
กลุ่มเป้าหมายนาไปปฏิบัติขยายผลต่อได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่ มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการไปแล้วจัดตั้ง
เป็นเครือข่าย เพื่อค้นหาผู้นาเป็นประธานเครือข่ายผู้นาอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
๔. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อขยายเครือข่ายให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีการแจ้ง
ข้อมูลส่งกลับมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทราบถึงผลการดาเนินโครงการดังกล่าว
๕. ควรมีการนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรมไปแล้วนามาปรับปรุงและ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. ควรมีการติดตามว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นเครือข่าย
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตกับภาครัฐ
๗. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4
๘. ควรหาผู้นาอาสาพัฒนาประชาธิปไตยที่เด่นจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมเพื่อสร้างให้เป็นผู้นาโครงการดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
๙. ควรสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนที่กล้าแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้กับภาครัฐได้ทราบ
3.3.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความ
ร่ว มมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดราชบุรี งบประมาณ 1,417,400 บาท เนื่องจากเป็น
โครงการดูสถานที่ดาเนินการจริงในรอบที่ 2 และได้จัดทาโครงการในรอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2561 (ในห้วงระยะเวลา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561) ซึ่งได้สรุปผลโครงการใส่ในเล่มรายงานติดตามฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(2) โิรงกำรอบรมมั ิิุ เทศก์ น้ อยขององิ์ กำรบร หำรส่ คนจั งหคั ดรำชบุ รี
งบปรแมำณ 136,300 บำท ในวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลคูบัว อาเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดมี าก เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
๒. ควรเขียนชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ควรมีการจัดทา …
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ดาเนินงานที่ผ่านมาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น
๔. ควรกาหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม
๕. ควรให้ผู้ผ่านการอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ เช่น ผู้ที่มีจิต
อาสาที่เข้ารับการอบรมมาเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่จริง
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีแผนการดาเนินงานว่าภายหลังจากการจัด
โครงการจะดาเนินการต่อยอดอย่างไร เพื่อนาผลที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในพื้นที่จริง
๗. ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและไม่ซ้ากัน
๘. ควรมีการติดตามประเมินภายหลังว่าผู้ได้รับการอบรมสามารถนาตัวอย่างที่ได้จาก
การศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่ายกับชุมชนอย่างไร สามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในตาบลได้อย่างถูกต้องหรือไม่
อย่างไร
๙. ควรหาผู้ที่สามารถแนะนาและเป็นแกนนาเพื่อเผยแพร่และประชาสั มพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวในตาบลคูบัว
๑๐. ควรให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับลูกหลานของ
ตนเองในชุมชนให้สามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในตาบลคูบัวแก่นักท่องเที่ยวได้
๑๑. องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการจัดส่ งเจ้าหน้ าที่ออกติดตามว่ าผู้ เข้ารับ
การศึกษาดูงานได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างไร และแจ้งกลับมาว่าได้นาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอย่างไรบ้าง
3.3.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 โครงการ คือ โิรงกำรสร้ำงจตสำนึกเกี่ยคกับกำรใช้พะังงำน งบปรแมำณ 210,940 บำท
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ค่ายพระราม 6 อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. เป็ นโครงการที่ ดี มีประโยชน์ ควรรณรงค์ เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจอย่ าง
ต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนควรมีการติดตามผลการนาไปปฏิบัติของเด็กนักเรียน เพื่อให้ทราบว่า
เด็กนักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร สามารถนาไปต่อยอดหรือขยายผลอย่างไรบ้าง และรายงานผลให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทราบ
๓. ควรมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วนาไปปฏิบัติได้อย่างไร
๔. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
๕. ควรประสานโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนมีการแข่งขันเกี่ ยวกับการนาความรู้
ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เด็กมีการนาไปปฏิบัติต่อยอดได้ เช่น การสร้างเพจ หรือไลน์ และ
ให้รางวัลเพื่อให้เกิดกาลังใจในการอนุรักษ์พลังงาน
3.3.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 1 โครงการ คือ โิรงกำริุณธรรม จรยธรรม นักเรียน นักศึกษำและแเยำคชน ด้คยพรแธรรม งบปรแมำณ
1,328,840 บำท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖1 ณ สานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 วัดเขาวัง อาเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ควรจัดทาอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. ควรมี การติ ดตามและประเมิ นผลเพื่ อให้ ทราบว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการในปีที่ผ่านมามีการนาไปใช้กับชีวิตประจาวันอย่างไร
3. ควรจัดทา …
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๔. ควรจัดทาโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
๕. ควรรวบรวมสถิติ จัดท าเป็ นฐานข้อมูลย้ อนหลั ง เพื่อให้ ผู้ ที่จะมารั บผิ ดชอบ
โครงการดังกล่าวในอนาคตสามารถนาไปพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
๖. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการฝึกอบรมมากที่สุด
๗. ควรรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดทุกรุ่นที่ได้จัดโครงการไปแล้วเพื่อสร้าง
เครื อข่าย และเชิญรุ่ น พี่ที่เคยเข้ารั บการฝึ กอบรมมาแนะนา และอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๘. ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดฝึกอบรม
๙. ควรเชิญโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและนาเด็กนักเรียนเข้ารับ
การฝึกอบรมมาร่วมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
3.4 กำรตดตำมโิรงกำริ้ำงปี กล่าวถึงการติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือดาเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กันเงินไว้เบิกจ่าย
และขยายเวลาเบิกจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
2) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการลงนามในสัญญา
จานวน 20 โครงการ รวมงบประมาณ 83,160,000 บาท
3) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการลงนามในสัญญา
จานวน 69 โครงการ รวมงบประมาณ 319,351,000 บาท
4. บทที่ 4 สรุปผะกำรดำเนนงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
กล่าวถึงผลการดาเนินงานจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ดังนี้
4.1 รำยงำนสรุปผะกำรดำเนนงำน ปรแจำปีงบปรแมำณ พ.ศ. 2559
4.2 รำยงำนสรุปผะกำรดำเนนงำน ปรแจำปีงบปรแมำณ พ.ศ. 2560
4.3 รำยงำนสรุปผะกำรดำเนนงำน ปรแจำปีงบปรแมำณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภำยในเดือน
ตุะำิม 2561 (ในห้คงรแยแเคะำคันที่ 1 เมษำยน 2561 - 30 กันยำยน 2561) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
4.3.1 ขั้นตอนแลผนดำเนนกำรทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ รองลงมา คื อ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการวางแผนการส่ งเสริ ม
การลงทุ นพาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยวและยุ ทธศาสตร์ ที่ มี การระบุ ไว้ ในแ ผนพั ฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี
น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.3.2 ขั้นตอนกำรอนุมัตงบปรแมำณ
ยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.3.3 ขั้นตอนกำระงนำมสัญญำ ...
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ยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญามากที่สุด คือ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญาน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.3.4 ขั้นตอนกำรเบกจ่ำย
ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญาน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.4 บัญชีสรุปจำนคนโิรงกำร
กล่ า วถึ ง บั ญ ชี ส รุ ป โครงการเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 6 ยุทธศาสตร์ รวม 218 โครงการ รวมงบประมาณ
397,788,740 บาท
5. บทที่ 5 สรุปผะกำรปรแเมนิคำมพึงพอใจของปรแชำชนที่มีต่อผะกำรดำเนนงำนของ
องิ์กำรบรหำรส่คนจังหคัดรำชบุรีในภำพรคม
กล่าวถึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในส่วนนี้เป็น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในภาพรวม
โดยสามารถใช้ ประเมินผลการด าเนิ นโครงการในภาพรวมของทั้งองค์ กรเพื่ อใช้ ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานและช่วยตัดสินใจในการดาเนินงานในภาพรวมครั้งต่อไป ดังนี้
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
5.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในภาพรวม
6. บทที่ 6 สรุปผะกำรตดตำมและแปรแเมนผะแลผนพัฒนำท้องถ่นขององิ์กำรบรหำรส่คน
จังหคัดรำชบุรี
กล่ า วถึ งผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดราชบุรีที่ได้จัดทาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตาม
แนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้
6.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2, 3) พ.ศ. 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 93.5 คะแนน
6.2 ผลการพิจารณา ...

-76.2 ผลการพิจารณาการติ ดตามและประเมินผลโครงการ เพื่ อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1, 2, 3) พ.ศ. 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 93.5 คะแนน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 0.5 คะแนน
ทั้ งนี้ หากประชาชนท่ านใดหรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องมี ข้ อสงสั ยหรื อมี ความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริห ารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อจะได้พิจารณานาไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้ที่ www.ratchaburipao.go.th
หัวข้อหนังสือราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

