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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ช่วงแรก เมษายน 2561)
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 อบต.บ้านดู่ จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ (ช่วงแรก เมษายน) พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.บ้านดู่ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านดู่
" ตาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด "
ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านดู่
1.จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
2.ส่งเสริมการศึกษา
3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4.ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
5.สนับสนุนส่งเสริมมีสุขภาพอนามัยชุมชน
6.ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
7.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
3 และกีฬา
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอื่นๆ
ง. การวางแผน
อบต.บ้านดู่ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป
อบต.บ้านดู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2561

ยุทธศาสตร์

2562

2563

2564

จานวน
54

งบประมาณ
114,370,000.00

จานวน
54

งบประมาณ
114,370,000.00

จานวน
54

งบประมาณ
114,370,000.00

จานวน
54

งบประมาณ
114,370,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร

68

151,191,900.00

68

136,513,000.00

68

132,513,000.00

68

132,513,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและกีฬา

52

9,343,000.00

52

9,313,000.00

52

9,313,000.00

52

9,313,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

35

6,082,000.00

35

6,082,000.00

35

6,082,000.00

35

6,082,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และอื่นๆ

62

7,119,000.00

62

7,119,000.00

62

7,119,000.00

62

7,119,000.00

271

288,105,900.00

271

273,397,000.00

271

269,397,000.00

271

269,397,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการคมนาคม

รวม

3
แผนภูมแิ สดงจำนวนโครงกำร กำรจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกี ฬา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเกษตร

2564

2563

2562

2561

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการคมนาคม
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แผนภูมแิ สดงมูลค่ ำโครงกำร กำรจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
2564

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ
กีฬา

2563
2562
2561

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการคมนาคม

0.00

40,000,000.00

80,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.บ้านดู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 44 โครงการ งบประมาณ 15,107,160.00 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอื่นๆ
รวม

9
3
12

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
2,374,000.00
20,000.00
2,796,160.00

9
11
44

8,784,000.00
1,133,000.00
15,107,160.00

แผนภูมแิ สดงจำนวนโครงกำร ทีไ่ ด้ รับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ นและ
กีฬา

โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการคมนาคม
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แผนภูมแิ สดงจำนวนโครงกำร ทีไ่ ด้ รับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการและอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ นและ
กีฬา

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการคมนาคม

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.บ้านดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ จานวนเงิน 6,505,900 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจานวน 16 โครงการ จานวนเงิน 5,744,676 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอื่นๆ

1

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
190,000.00

0

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
0.00

8

1,275,440.00

7

1,127,216.00

5

4,174,200.00

5

4,174,200.00

6

866,260.00

4

443,260.00

รวม

20

6,505,900.00

16

5,744,676.00

โครงการ

6

การใช้จ่ายงบประมาณ รายโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561
ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(วัน)

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.โครงการก่อสร้างถนน
0
45
190,000
อยู่ระหว่าง
คสล.บ้านดู่ ม.2
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
2.โครงการอาหารเสริม
100
100
183,040
88,316
(นม) โรงเรียนศูนย์เด็กฯ
3.โครงการอาหารเสริม
100
100
648,920
313,123
(นม) โรงเรียน
4.โครงการอาหาร
100
50
588,800
369,600
กลางวันศูนย์เด็กเล็ก
5.โครงการอาหาร
100
50
1,248,000
624,000
กลางวัน (โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.)
6.อุดหนุนโครงการจัด
100
12
10,000
10,000
งานกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์
7.อุดหนุนโครงการจัด
100
30
10,000
10,000
งานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง
8.อุดหนุนโครงการจัด
100
30
10,000
10,000
งานรัฐพิธี
9.โครงการจัดงานวันเด็ก
100
15
20,000
ไม่ใช้งบประมาณ
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
10.โครงการสงเคราะห์
100
31
6,723,600
3,300,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11.โครงการสงเคราะห์
100
31
18,000
9,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
12.โครงการสงเคราะห์
100
31
1,814,400
748,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ
13.โครงการส่งเสริมการ
100
30
20,000
20,000
คัดแยกขยะในชุมชน
14.โครงการควบคุมและ
100
30
98,000
95,000
ป้องกันไข้เลือดออก

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
190,000
94,724
335,797
219,200
624,000
0
0
0
20,000
2,882,300
7,500
940,000
0
3,000
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ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(วัน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอื่นๆ
15. โครงการฝึกซ้อม
100
15
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
16.สารวจรางวัดที่
100
30
สาธารณะประโยชน์ใน
เขตตาบลบ้านดู่
17.โครงการฝึกอบรม
100
30
เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงาน ผู้บริหาร ผู้นา
ชุมชน พนักงานและ
ประชาชนในตาบล
18.โครงการก่อสร้างที่
100
45
จอดรถบริเวณ อบต.
บ้านดู่
19. สมทบกองทุน
100
365
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องที่/พื้นที่
20.โครงการต่อเติม
0
60
ปรับปรุงอาคาร 2 อบต.
บ้านดู่

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

20,000

16,650

3,350

50,000

29,580

20,420

300,000
โอนเพิ่ม
(60,280)
รวม
360,280

316,675

43,605

200,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

200,000

100,000

100,000

0

238,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

238,000
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ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.บ้านดู่ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการที่กล่าวมาใน
ข้างต้น
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. นายประมูล บุญที
2. นายประยูร คมวชิรกุล
3. นายสมร เกาะกลาง
4. นางสาวประณิตา ลาวะลี
5. นายประคอง สุดาวรรณ
6. นายหัน มีมาก
7. นายสวัสดิ์ กมลเลิศ
8. นายช่วย ปุราเท
9. นายสังคม เยียนไธสง
10. นายไพทูรย์ มูลดวง
11. นางกฤษณา เกลียววงศ์
12. นายสมยศ พงษ์ชนะ
13. นายสิงห์ทอง คงสมของ
14. นายสุชาติ ประทุมเมฆ
15. นายณรงค์ศักดิ์ กอมณี
16. นางหนูทิพย์ ศรีแก้ว
17. นายเทพไทย โยมไธสง
18. นายสุเทพ ปะทิเก
19. นายนิวัฒน์ กัณหา
20. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยรัตน์
21. นายภาณุวัฒน์ เฮียงโฮม

ตาแหน่ง นายก อบต.
เป็น ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง รองนายก อบต.
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง รองนายก อบต.
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ประธานสภา อบต.
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง สมาชิกสภา อบต.
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานราชการ
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานราชการ
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านหัวช้าง เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
เป็น กรรมการ
ตาแหน่ง ปลัด อบต.ระดับกลาง เป็น กรรมการ/เลขานุการ
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น
เป็น ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายนิวัฒน์ กัณหา
ตาแหน่ง ปลัด อบต.
นายเวท ปิดตังถาเน
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.
นางสาวอนงค์ ชัยรัตน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
นายภัทรกร พรมแป้น
ตาแหน่ง ผู้แทนงานสวัสดิการสังคม
นางสาวจิตรานันท์ ปริยันเต ตาแหน่ง ผู้แทนงานส่งเสริมการเกษตร
นางสาวทัศนีย์ วิริยะขันติกุล ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
นางกุณา วิเศษวงษา
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
นายกัณหา บุญโจม
ตาแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

เป็น ประธานกรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
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9. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยรัตน์
10. นายภาณุวัฒน์ เฮียงโฮม

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น เป็น กรรมการ/เลขานุการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.บ้านดู่ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26

เดือนเมษายน

พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)
(นายประมูล บุญที)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

