ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
……………………..

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน
ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี อาเภอโพธาราม และแผนชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 11
ตาบลธรรมเสน
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 พัฒนาการจัดทาผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่สาคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย ต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๕ พัฒนาสถานที่ทางานเกิดความโปร่งใส
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พันธกิจ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอทั่วถึง ตลอดจนจัดระบบควบคุม
2.

3.
4.
5.
6.

การวางผังเมืองให้มีมาตรฐานตามกฎหมายกาหนด
พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
พัฒนาการให้บริการประชาชนและการบริการจัดการที่ดี

เป้าหมายการพัฒนา
๑. พัฒ นาศักยภาพการปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันเป็นการ
ส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของชุมชน
2. แหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่สาคัญของท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป
๓. พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ดาเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคง เพื่อสร้าง
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินค้าและการบริหาร
จัดการตลาดที่ดี
4. ประชาชนในท้องถิ่นมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ประชาชนในตาบลธรรมเสน มีจิตสานึกที่ดีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ประชาชนมี
ความรู้เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมช่องทางในการ
รับ รู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒ นาระบบการบริห ารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน
“ เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี ฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์ ”
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1.2.1 การวางแผน
อบต.ธรรมเสน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาถิ่น ประกอบกับ อบต.ธรรมเสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ดังนี้
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2561
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

จานว
น

งบประมาณ

2562
จานวน

งบประมาณ

2563
จานวน

งบประมาณ

จานวน

78

198,330,75

93

194,589,000

2. การพัฒนาด้าน
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ประวัติศาสตร์

5

3,900,000

5

3,900,000

5

3,900,000

5

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน

10

5,700,000

10

5,700,000

10

5,700,000.

4. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

49

19,533,630

49

19,533,630

53

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

11

11,560,000

11

11,560,000

6. การพัฒนาด้าน
บริการประชาชนและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

15

2,370,000

15

2,370,000

168

241,394,380

รวม

183 237,652,630

125 222,846,000

2564
งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

60

220,385,00

3,900,000

5

3,900,000

10

5,700,000

10

5,700,000

23,469,500

54

30,981,500.

54

31,781,500

12

12,560,000

12

12,560,000

12

12,560,000

15

2,370,000

15

2,370,000

15

2,370,000

203 294,834,500

156

276,696,500

220 270,845,500

107 239,323,000

2565
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1.3 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
เฉพาะปี 2563

แนวทางการพัฒนา

จานวน
โครงการ

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น
๑.3 พัฒนาการจัดทาผังเมือง

2.การพัฒนาด้าน
พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งประวัติศาสตร์
3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และการลงทุน
4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่สาคัญ
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียวเพิ่มขึ้น
๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ

125

จานวนเงิน

222,846,000

โครงการ/งบประมาณ
ที่ได้รบั การอนุมตั ิ
ปี 2563

สถานะดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่ได้ดาเนินการ

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน

32
1

9,464,200
1,320,000

25
1

6,252,584

7

3,016,800

-

-

(งบฯ อบจ.)

(งบฯ อบจ.)

1,320,000
ดาเนินการ
โดยใช้งบประมาณ อบจ.

5

3,900,000

1

30,000

-

-

-

-

1

30,000

10

5,700,000

4

100,000

-

-

-

-

4

100,000

53

23,469,500

40

16,937,820

22
1

13,652,201.52
27,540

-

-

16

1,236,040

1

ดาเนินการ
โดยใช้งบประมาณ
กองทุนไฟฟูาราชบุรี 5
ดาเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ

-

-

2

80,000

-

-

4

250,000

7

3,016,800

27

1,696,040

3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่ งเสริม การมีส่ว นร่วมสร้า งจิตส านึกและตระหนั กในการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย
ต่อประชาชน

12

6.การพัฒนาด้าน
บริการประชาชน
และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
๖.๒ พั ฒ นาในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้า งสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๕ พัฒนาสถานที่ทางานเกิดความโปร่งใส

15

รวม 220

12,560,000

2,370,000

270,845,500

4

10

92

125,000

402,500

28,379,520

1
1

1,864
ดาเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ

3
3

ดาเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ

58

21,282,436.52
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28,247

1.4 สถานะดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4.1 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดาเนินการจริง เบิกจ่ายจริง (แล้วเสร็จ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ติกคอนกรีตสายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2
2 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร
สายบ้านนายพับ พันธุ์ทับทิม หมู่ที่ 3
ยาว 150.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร
บ้านนางสาเนียง แก้วรัตน์ เชื่อมถนนสายบ้าน ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
เนินม่วงเกาะตาพุต หมู่ที่ 3
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
บ้านนายจาลอง คชวงษ์ ถึง บ้านนายกุล วัน
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ทองหมู่ที่ 6
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
6
ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 25.00 เมตรหนา 0.10 เมตร
บริเวณสานักสงฆ์สงบสุข หมู่ที่ 8
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
สายบ้านนางโสภา รอดนิตย์ ถึง
ยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
นานางสุรินทร์ รอดนิตย์ หมู่ที่ 8
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะแก้ว หมู่ที่ 9
ระยะทาง140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
เชื่อมหมู่ที่ 3 ตาบลนางแก้ว

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

308,800

272,500 อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่เนินการ

การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

480,000

479,500 อุดหนุนทั่วไป

240,800

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ
240,800 อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่เนินการ

มีสถานที่จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

160,000

160,000 อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่เนินการ

การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

201,800

199,584 อุดหนุนทั่วไป ระยะทางที่เนินการ

การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

277,000

อุดหนุนทั่วไป

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

89,100

77,000

อุดหนุนทั่วไป

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

333,700

333,500

อุดหนุนทั่วไป

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

277,500
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รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

ลาดับ
ที่

9

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

271,000

อุดหนุนทั่วไป

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

48,900

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ

ศพด.มีสนามเด็กเล่น
ที่สะอาด ร่มรื่น

65,000

52,500

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ

ศพด.มีสภาพห้องเรียน
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน

60,000

60,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ

ศพด.มีสภาพห้องเรียน
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน

308,600

12

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟูา

ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม
กระจกสีชาขนาด 2.08 x 1.51 เมตร
จานวน 5 ชุด พร้อมติดตั้งเหล็ก ดัดหน้าต่าง
ขนาด 2.08 x 1.51 เมตรจานวน 5 ชุด

13

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินม่วง

14

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านนายวิโรจน์ เยี่ยมมิ่ง หมู่ที่ 1 ถึง
บ้านโคกแจง หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายคลองแปด ถึง บ่อปลา หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเกาะแก้ว ลมโชย ถึง ถนนใหญ่
บ้านนางอุไร สุขท้วม หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานายไสว รอดนิตย์ เชื่อมคลองส่งน้า 11
หมู่ที่ 8

ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม
กระจกสีชาขนาด 2.93 x 1.60 เมตร จานวน 4
ชุด พร้อมติดตั้งเหล็ก ดัดหน้าต่าง ขนาด 2.93 x
1.60 เมตร จานวน 4 ชุด
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

16
17

ผลที่ได้รับ

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 165.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
งานปรับระดับดินเดิมพร้อมปูหญ้าสนาม
ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร

15

ตัวชี้วัด (KPI)

อุดหนุนทั่วไป

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

11

ตั้งจ่าย
จากเงิน

308,500

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายบ้านเกาะเจริญสุข ถึง บ้านเกาะ
แก้ว หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยอุ่นใจ หมู่ที่ 11
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟูา

10

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

308,800

50,000

รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

175,800

166,000 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

147,300

139,000 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

490,300

457,500 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

114,000

108,500 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
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รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น
รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

ลาดับ
ที่

18
19

20
21
22

โครงการ / กิจกรรม
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ กลั่นทิพย์ หมู่ที่ 9
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ประปา บริเวณบ้านนายสาเนา จันทร์กล่อม หมู่ที่
10

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายบ้านนายเชษชัย เชษฐะ ถึง บ้านนาย
สมศักดิ์ พยัคฆ์ษา หมู่ที่ 10
โครงการลงลูกรัง สายบ้านนายชั้น เพ่งไพฑูรย์
หมู่ที่ 4
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา
บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 5

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยมขนาดความจุ
12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร จานวน 1 ใบ
ถังกรองสนิมเหล็กสาเร็จรูปทรงกระบอกขนาด
ศก. 1.15 ม.สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุสาหรับ
อุปกรณ์ กรองน้า จานวน 1 ชุด เครื่องสูบน้า
ไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้น้า มอเตอร์ขนาด 1.5
แรงม้า 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม
การทางาน จานวน 1 ชุด และขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด ศก. 4 นิ้ว ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น
13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมี
ปริมาณน้าสูบน้าไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. / ชม.
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร จานวน 1 ใบ ถัง
กรองสนิมเหล็กสาเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก.
1.15 ม.สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุสาหรับอุปกรณ์
กรองน้า จานวน 1 ชุด เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบ
มอเตอร์จมใต้น้า มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220
โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมการทางาน จานวน
1 ชุด และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. 4 นิ้ว
ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 80
เมตร หรือมีปริมาณน้าสูบน้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.
/ ชม.

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

489,000

468,000 เงินสะสม

500,000

491,600 เงินสะสม

64,700

61,000 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

35,900

35,700 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

499,700

499,000 เงินสะสม
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รวดเร็วมากขึ้น

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค

รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

จานวนแห่ง
ที่ดาเนินการ

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค

ลาดับ
ที่

23
24
25
26

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ / กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทางเข้าอาคารเอนกประะสงค์
หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายแยกบ้านนางนิตยา นุชพันธ์ หมู่ที่ 10 ถึง
ไร่บุญสม สินธุ์เจริญ หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านโรงเลื่อย ถึง เขาปากกว้าง
หมู่ที่ 10 ตาบลธรรมเสน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

496,700

496,000 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

307,200

307,000 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

242,700

242,500 เงินสะสม

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 660.00 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,960.00 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งประวัตศิ าสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

1,320,000
งบฯ อบจ.ราชบุรี

1,320,000
งบฯ อบจ.ราชบุรี

งบ ฯ
อบจ.ราชบุรี

รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

รวดเร็วมากขึ้น

ระยะทางที่ดาเนินการ การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
1

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา

จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน
หมู่ที่ 1-11 จานวน 12 เดือน

9,800,000

8,896,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
เงิน ค่าครองชีพทุกเดือน

2

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

1,344,000

1,221,600

อุดหนุนทั่วไป

จานวนผู้พกิ าร
ที่ได้รับสวัสดิการฯ

คนพิการได้รับสวัสดิการ
เงินค่าครองชีพทุกเดือน

3

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์

จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน
หมู่ที่ 1-11 จานวน 12 เดือน
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยโรคเอดส์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ธรรมเสน
หมู่ที่ 1-11 จานวน 12 เดือน

72,000

54,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนผู้ปวุ ยโรคเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
ที่ได้รับสวัสดิการฯ
สวัสดิการ เงินค่าครองชีพ
ทุกเดือน
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

4

เงินสารองจ่าย (โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ)

5

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

6

7

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ในกรณีที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้กรณีจาเป็นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
หมู่ที่ 1-11

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลธรรมเสน
การดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ถนน
เช่น ค่าปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนผู้ประสบภัย

ผลที่ได้รับ
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน

300,000

217,930.50

อุดหนุนทั่วไป

123,600

118,584

อุดหนุนทั่วไป

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ส่งเสริมการดาเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูรักษาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่

30,000

3,920

อุดหนุนทั่วไป

จานวนจุดที่มกี ารตั้ง
จุดประชาสัมพันธ์

50,000

42,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนของวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อ

65,000

64,800

อุดหนุนทั่วไป

จานวนของวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อ

การใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ มีความ
ปลอดภัย
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

การดับเพลิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จาเป็นการปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้นและ
กางเกงขายาว ชุดหมีปฏิบัติงาน ชุดผจญเพลิง ถุงมือ
รองเท้า ฯลฯ และวัสดุเครื่อง แต่งกายต่าง ๆ

9

จัดทาอาหารกลางวัน

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ธรรมเสน
จานวน 3 ศูนย์

382,200

316,920

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด.

เด็กนักเรียน ศพด.ทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
โภชนาการด้านอาหาร
กลางวันครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

10

การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

132,600

152,051

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร

11

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและวัสดุ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 3 ศูนย์
1,700 บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5,000

2,257

อุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

30,000

3,600

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการ
จานวนเด็กนักเรียน
ศพด . 3 ศูนย์

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ปกครองและนักเรียน
มีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ร่วมกัน
เด็กนักเรียนของ ศพด.
ได้เรียนรู้นอกสถานที่

12
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยผจญภัย ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าหนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
(3-5 ปี)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย(3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)

20,000

15,016

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด . 3 ศูนย์

15,600

10,600

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด . 3 ศูนย์

15,600

10,600

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร

23,400

15,900

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด. ที่ได้รับจัดสรร

ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ธรรมเสนจานวน 3 ศูนย์
และโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด สพฐ.
จานวน 3 แห่ง

919,780

723,643.02

อุดหนุนทั่วไป

- จานวนเด็กนักเรียน
ศพด .และโรงเรียน
สังกัด สพฐ ในพื้นที่

18

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนของโรงเรียน (จานวน 3 แห่ง)

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทาโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
วัดแก้วฟูา โรงเรียนบ้านเนินม่วง และโรงเรียนบ้าน
หนองตาพุด

1,608,000

1,553,700

อุดหนุนทั่วไป

จานวนของโรงเรียน
ในพื้นที่ 3 แห่ง

19

โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ในการปูองกันและ
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง แก้ไขโรคพิษสุนัขบ้าให้ความรู้ในการจัดนิทรรศการฯลฯ
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วรลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอกควัน
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิดฯลฯ

90,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนของสุนัขและแมว
ในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.
ธรรมเสนได้รับการฉีดวัคซีน
ร้อยละ 80

จานวนของพื้นที่
ที่มีการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 11
หมู่บ้าน

- มีการการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ ครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
- ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
โรคโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่

13

โครงการหนูน้อยผจญภัย

14

หนังสือการเรียน

15

อุปกรณ์การเรียน

16

เครื่องแบบนักเรียน

17

20

90,000

150,000
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87,650

อุดหนุนทั่วไป

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี
เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณภาพ
เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
จานวน 260 วัน
โรงเรียนวัดแก้วฟูา
โรงเรียนบ้านเนินม่วงและ
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
ได้รับเงินค่าอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียน

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

2

โครงการจัดงานต่างๆ ที่มีความจาเป็นและ
เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญทาง
ราชการ และงานราชพิธี เช่น วันเฉลิมพระชน
พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ

22

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ เช่น
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ฯลฯ

30,000

23

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ เช่น
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000

24

การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันสาคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่
งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง และ
งานแห่เทียนจานาพรรษา วันสาคัญอื่นๆ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว และปรับปรุงทัศนียภาพ เช่น การอบรมให้
ความรู้ ฯลฯ
2 การทดสอบคุณภาพน้าภายในตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้าภายในตาบล ฯลฯ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ผลที่ได้รับ

อุดหนุนทั่วไป

จานวนกิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ

การจัดงานการร่วมแสดง
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
สาคัญของชาติและกิจกรรม
สาคัญต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

27,540
(งบกองทุนไฟฟูาราชบุรี)

ได้รับเงินอุดหนุน
จากกองทุนไฟฟูา
ราชบุรี

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับความรู้และ
ทักษะการฝึก
ปฏิบัติการพัฒนา
อาชีพ

13,265

อุดหนุนทั่วไป

จานวนเด็กนักเรียน
ศพด.

ประชาชนตาบลธรรมเสน
มีความรู้ที่ได้รับและการ
ฝึกปฏิบัติในการทาอาหาร
ขนม ผ้ามัดย้อม สบู่
น้ายาล้างจาน และอื่นๆ
ซึ่งสามารถนาไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัวได้
ส่งเสริมให้เด็กมีน้าใจเป็น
นักกีฬา มีบุคลิกภาพทาง
อารมณ์สังคมและจิตใจที่ดีขึ้น

-

-

ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นวันสาคัญทาง
ศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ
ได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

อุดหนุนทั่วไป

จานวนพื้นที่
ที่มีการจัดกิจกรรม
11 หมู่บ้าน

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในตาบล
ธรรมเสนได้รับการปรับปรุง
อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
- สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้าประปา
ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานที่กาหนด
- สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจาก
ผลการทดสอบไปใช้ในการ
แก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องน้าเสีย

ดาเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ

30,000
15,000

ตัวชี้วัด (KPI)

38,165

200,000

200,000

ตั้งจ่าย
จากเงิน

1,864
ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
น้าไปตรวจทดสอบที่
กรมทรัพยากรน้า
บาดาล/สนง.
สิ่งแวดล้อมฯ จังหวัด
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-

จานวนของแหล่งน้า
ที่มีการเก็บตัวอย่าง
ไปตรวจทดสอบ

ลาดับ
ที่

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
1 ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตของ อบต.ธรรม ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตสาหรับประประชาสัมพันธ์
เสน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ

2

3

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ค่าสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ
ประชาชนของ อปท.อาเภอโพธาราม
อปท. อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ณ สานักส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอโพธาราม

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

7,500

3,000

อุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ

20,000

20,000

อุดหนุนทั่วไป

จานวนของศูนย์
ที่ได้รับเงินอุดหนุน
1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือของ อปท.อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ได้รับเงินอุดหนุน

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ
100,000 (เจ้าหน้าทีอ่ อก
สารวจเอง)

-

จานวนของพื้นที่
ดาเนินการ
11 หมู่บ้าน

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ตรงเปูาหมาย
มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและครบถ้วน

10,000 ดาเนินการโดยไม่ใช้

-

จานวนของพื้นที่
ดาเนินการ
11 หมู่บ้าน

มีระบบการวางผังเมืองที่ดี
เหมาะสมกับพื้นที่และนาไป
ในการวางแผนผังเมืองชุมชน
ในอนาคต

อุดหนุนทั่วไป

จานวนผู้เข้าร่วม
11 หมู่บ้าน

-

จานวนผู้เข้าร่วม
11 หมู่บ้าน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และกลุ่มองค์กรต่างๆในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
ในรูปแบบประชารัฐ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และกลุ่มองค์กรต่างๆในการ
ทบทวน/จัดทาแผนชุมชน/
หมู่บ้านร่วมกันในรูปแบบ
ประชารัฐ

จ้างเหมาจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาแผนที่ภาษี

4

การสารวจจัดทาผังเมืองตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจจัดทาผังเมืองตาบลธรรมเสน
และการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น

5

การพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุมประชาคม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น

30,000

6

การจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง
ทบทวนแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
ปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน

5,000

งบประมาณ
(เจ้าหน้าทีอ่ อก
สารวจเอง)

5,247

ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ/ได้มีการ
ประชุมทบทวนแผน
ชุมชนร่วมกันระหว่าง
อาเภอโพธาราม, อบต.,
ผู้นาหมู่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้านและหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 จานวน 58 โครงการ 21,282,436.52
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1.4.2 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

สถานะ

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อเมนประปา บริเวณบ่อเจ็ดศอก
หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20.00 เมตร พร้อมวางท่อ PVC ชัน้ 8.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 200.00 เมตร

403,000

รอทาสัญญา

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่งที่
ดาเนินการ

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านนายสุรินทร์ พันธ์แสงสวัสดิ์ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 210.00 เมตรหนา 0.05 เมตร

305,300

รอทาสัญญา

อุดหนุนทั่วไป

ระยะทางที่
ดาเนินการ

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้า ประชาชนมี
แหล่งน้าสาหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20.00 เมตร

450,000

รอทาสัญญา

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่งที่
ดาเนินการ

- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
- ประชาชนมีแหล่งน้าสาหรับใช้
ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

3

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมถัง
กรอง สนิมเหล็ก บริเวณถ้าสาริกา หมู่ที่ 7

4

ต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทาการสานักงาน
อบต.ธรรมเสน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่อเติมและปรับปรุง
อาคารที่ทาการสานักงาน อบต.ธรรมเสน

1,000,000

รอทาสัญญา

อุดหนุนทั่วไป

จานวนแห่งที่
ดาเนินการ

มีสถานที่สาหรับให้บริการ
ประชาชนเพียงพอและ
สะดวกมากขึ้น

5

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต
สาย 105.3 (1ข) บ้านนายแหลม บุญนาค
ถึง บ้านนายรัตน์ คาสวาย หมู่ที่ 6

ขนาดปากบนกว้าง 1.30 เมตร ขนาดท้องล่าง
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ความยาว 330.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

289,900

รอทาสัญญา

เงินสะสม

จานวนแห่งที่
ดาเนินการ

ทางส่งน้าและการระบายน้า
ได้ดีขึ้น
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

สถานะ

ตั้งจ่าย
จากเงิน

ตัวชี้วัด (KPI)

6

โครงการซ่อมแซมขุดลอกคูส่ง
และระบายน้าหมู่ที่ 6

ช่วงที่ 1 จากสวนกล้วยไม้ ถึง บ้านนางสุดสายสวาท
ก่อนดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 1.40 เมตร ยาว 850.00 เมตรลึก
เฉลี่ย 0.20 ปริมาตรจุน้า 289.00 ลบ.ม.
หลังดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 850.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรจุนา้ 1,326.00
ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายเสงี่ยม ถึงนานายสุรพันธ์
ก่อนดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 1.40 เมตร ยาว 520.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.20 ปริมาตรจุน้า 176.80 ลบ.ม.
หลังดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 0.60 เมตร ยาว 520.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.20 ปริมาตรจุน้า 811.20 ลบ.ม.
ช่วงที่ 3 จากบ้านนางภิรมย์ ถึง นานายชม
ก่อนดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 1.40 เมตร ยาว 170.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.20 ปริมาตรจุน้า 57.80 ลบ.ม.
หลังดาเนินการ ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร
ขนาดท้องล่างกว้าง 0.60 เมตร ยาว 170.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.20 ปริมาตรจุน้า 265.20 ลบ.ม.

69,100

รอทาสัญญา

เงินสะสม

จานวนช่วงของ
พื้นที่ดาเนินการ

7

โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อ
บาดาลและติดตั้งหอถังเหล็ก หมู่ที่ 3

ปริมาณงานหอถังเหล็ก ทรงกลมขอบเหลี่ยม
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จานวน 1
ใบ เครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้น้า
มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลท์ พร้อม
อุปกรณ์ตู้ควบคุมการทางาน จานวน 1 ชุด และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ท่อกรุบ่อ
PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
หรือมีปริมาณน้าสูบน้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ชม.

499,500

รอทาสัญญา

เงินสะสม

จานวนแห่งที่
ดาเนินการ

รวม 7 โครงการ

3,016,800
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ผลที่ได้รับ
มีการระบายน้าสะดวกขึ้นลด
ปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค

1.4.3 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ดาเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

สถานะ

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งประวัตศิ าสตร์
จัดอบรมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ
1 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
คูม่ ือแหล่งท่องเทียว แผนที่ ปูายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

ปูายบอกทาง และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมแหล่งท่องเทียว ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
1
โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงให้บุคลากรและประชาชนในพืน้ ที่ ฯลฯ
2
3
4

โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โครงการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการเกษตร
วัสดุการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
1
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

จัดอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ
การจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร การพัฒนาผลผลิต
ให้มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช
ปุ๋ย ที่เย็บกระสอบ ฯลฯ

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ เช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นฯ

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เพิม่ พูนทักษะดู
งานฯ ของครูผดู้ ูแลเด็กและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)

33,540

ไม่ได้ดาเนินการ
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เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

ลาดับ
ที่

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

โครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์
โครงการตามพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วรลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
โครงการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในตาบลธรรมเสน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี และครอบครัว
ภายในตาบลธรรมเสน
การจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เช่น การให้ความรู้
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้าน
สาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
อุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐานให้กับ อสม.
จานวน 11 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กีบบุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมให้
ความรู้การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ เช่น เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจาปี
ในระดับท้องถิ่นในตาบลธรรมเสน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

20,000

สถานะ

ไม่ได้ดาเนินการ

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
100,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
82,500

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้โอน
งบประมาณให้กับ อบต.

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

120,000

ไม่ได้ดาเนินการ

200,000

ไม่ได้ดาเนินการ

50,000

ไม่ได้ดาเนินการ

150,000

ไม่ได้ดาเนินการ

150,000

ไม่ได้ดาเนินการ
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เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

ลาดับ
ที่

14

เป้าหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ / กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ
15 การจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดอบรมให้แก่เยาวชน
ในเขตพื้นที่ตาบลธรรมเสนเช่น เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กและประชาชนของ
ในมิติทางวัฒนธรรม
ตาบลธรรมเสน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
วัฒนธรรมและเห็นความสาคัญของครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาระโลกร้อน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อ
2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการเฝูาระวังปูองกันปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อม

ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม
เช่น การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเฝูาระวังปูองกัน
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมให้ความรู้
การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
1 โครงการการฝึกอบรมและศึกษาเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการจัดฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโพธาราม
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโพธาราม
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
3
4

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

100,000

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

80,000

ไม่ได้ดาเนินการ

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

50,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

200,000

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

จัดงาน“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2563”
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโพธารามตาม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจาปี
พ.ศ.2563”

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโพธาราม
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

10,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรืออบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น

10,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6 จานวน 27 โครงการ

สถานะ

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
ไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)

1,696,040
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1.5 ผลของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เป็นผู้ดาเนินการ
ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านโรงเลื่อย
ถึง เขาปากกว้าง หมู่ที่ 10
ตาบลธรรมเสน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของผู้ใช้รถใช้ถนนเกิด
ความปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ว

ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 660.00 เมตร
รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,960.00 ตารางเมตร

รวม

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,320,000

ระยะทางที่ดาเนินการ

การเดินทางสัญจรไป
มาปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

อบจ.ราชบุรี

1,320,000

1.6 ผลของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล
ล้าดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ด้าเนินการจริง

งบประมาณที่
ด้าเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
1

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความยากจน

เพื่อจัดฝึกอบรม
อาชีพต่างๆ ให้กับ
ประชาชนตาบล
ธรรมเสน

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ายปูาย
ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการ

รวม

27,540 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับความรู้และ
ทักษะการฝึก
ปฏิบัติการพัฒนา
อาชีพ

27,540
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ประชาชนตาบลธรรมเสน
มีความรู้ที่ได้รับและการ
ฝึกปฏิบัติในการทาอาหาร
ขนม ผ้ามัดย้อม สบู่
น้ายาล้างจาน และอื่นๆ
ซึ่งสามารถนาไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัวได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด
อบต.ธรรมเสน/
กองทุนไฟฟูา
ราชบุรี 5

หน่วยงานที่ให้
เงินอุดหนุน
กองทุนไฟฟูา
ราชบุรี 5

1.7 การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
๒. การพัฒนาด้านพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพือ่ ให้
๖. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการจริง
(จานวนโครงการ)

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น
๑.3 พัฒนาการจัดทาผังเมือง
๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่สาคัญ
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียวเพิ่มขึ้น
๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ
3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน
๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๕ พัฒนาสถานที่ทางานเกิดความโปร่งใส

26

รวม

จานวนเงิน
ที่ดาเนินการจริง
(บาท)

โครงการ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ
(จานวนโครงการ)
7,572,584
7

จานวน
งบประมาณ
ที่ยังไม่เบิกจ่าย
(บาท)
3,016,800

-

-

-

-

-

-

-

-

24

13,679741.52

-

-

2

1,864

-

-

6

28,247

-

-

21,282,436.52

7

3,016,800

58
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1.8 การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

๑.๑ พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น
๑.3 พัฒนาการจัดทาผังเมือง

๒. การพัฒนาด้านพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์

๒.๑ พัฒนาแหล่งประวัติที่สาคัญ
๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูการท่องเทียวเพิ่มขึ้น
๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้
๓.๒ พัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดสารพิษ
3.3 พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
๔.๒ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และการลงทุน
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖. การพัฒนาด้านการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
เส้นทางคมนาคมได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนเดิน
ทางสัญจรไปมาได้สะดวก/มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกสู่ตลาดรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น
/ มีระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคลดลง / ประชาชนมีอาคาร
สถานที่สาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน /ระบบระบายน้าในหมูบ้านดีขนึ้ /ปัญหาน้า
ท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง / ระบบการส่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรสะดวกขึ้น
-

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปวุ ยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ได้การ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ/มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มขึ้น/
ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน /ส่งเสริมการดาเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูรกั ษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่/มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที/่ ส่งเสริมการดาเนินงาน ด้านการฟื้นฟูรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่/มี
การส่งเสริมด้านการศึกษา สือ่ การเรียนการสอน/อุดหนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่/ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ให้คงอยู่ต่อไป/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่ องค์กรต่างๆ
ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลธรรมเสนมีความเป็นระเบียบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม /ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ให้มีความอุดมสมบูรณ์/ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา
5.3 ปูองกันแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัย
สิ่งแวดล้อม
ต่อประชาชน
๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
๖.๒ พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบ/ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นาชมชน และกลุม่ องค์กรจัดตั้ง
๖.๓ พัฒนาเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ / มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
๖.๔ พัฒนาเสริมสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทันสมัย มีประสิทธิภาพสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน /ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
รวดเร็วขึ้น
๖.๕ พัฒนาสถานที่ทางานเกิดความโปร่งใส
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2)ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12

5)การสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค

1)การพัฒนาสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
บริการสู่มาตราฐานสากล
2)ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
ตะวันตก
2)ด้านการสร้างความสามารถ
4)การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 2)ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในการแข่งขัน
พัฒนาที่ยั่งยืน
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
ตะวันตก
2)ด้านการสร้างความสามารถใน
3)การสร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและ 3)พัฒนาและส่งเสริมการค้าขาย
การแข่งขัน
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ชายแดนและการค้าผ่านแดนให้
6)ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 8)การพัฒนาวิทยาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
มีศักยภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
และนวัตกรรม
1)การพัฒนาสินค้าเกษตร
9)การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
10)การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
บริการสู่มาตราฐานสากล
พัฒนา
4)ด้านการสร้างโอกาสความ
2)การสร้างความเป็นธรรมลดความ
1)การพัฒนาสินค้าเกษตร
เสมอภาคทางสังคม
เหลื่อมล้าในสังคม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
1)ด้านความมั่งคง
บริการสู่มาตราฐานสากล
2)ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
ตะวันตก
5)ด้านการสร้างการเติมโตบน
4)การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2)ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
ตะวันตก
6)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
1)การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1)การพัฒนาสินค้าเกษตร
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6)การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
-ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล
บริการสู่มาตราฐานสากล
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในสังคมไทย
7)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์
ของ อบต.ธรรมเสน

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผน อนุมัติ
งบประมาณ
(นาแผนไปสู่
การปฏิบัติ)

คิดเป็น
ร้อยละ

2)เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า
การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง

1)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

125

33

26

2)เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า
การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง
3)การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่งคง
ในคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1)การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร
และเมืองอาหารที่เติบโตอย่างมั่นคง

6)ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

๒. การพัฒนาด้านพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์

5

1

20

10

4

40

3)การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่งคง 3)ด้านการจัดระเบียบชุมชน ๔. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ในคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมและการรักษาความสงบ ชีวติ
เรียบร้อย

53

40

75.47

1)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5)ด้านการบริหารจัดการและ
ที่สมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3)การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่งคง 3)ด้านการจัดระเบียบชุมชน
ในคุณภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
6)ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

๕ การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาด้านการ
บริการประชาชนและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12

4

33.33

15

10

66.66

รวม

220

92

41.88
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4)ด้านการวางแผนการส่งเสริม ๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การลงทุนพาณิชยกรรม
พอเพียงและการลงทุน
2)ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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