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บทที่ 1
บทนา
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้ องค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องจัด
ทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น และแผนการดาเนิ นงาน เพื่อเป็นเครื่องมื อในการใช้ งบประมาณ วัส ดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากร ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ท้องถิ่ นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไร
ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมื อที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่
“การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ย วกับ การดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ปั ญหาที่กาลั งเผชิญอยู่ ประสิ ทธิภ าพของวิธีการดาเนินงานให้ ลุ ล่วง
ค่าใช้จ่ ายของโครงการ/กิจ กรรมสู งเกิน กว่าที่ กาหนดไว้ กลุ่ มเป้าหมายหลั กของโครงการ/กิจกรรมไม่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
“การประเมิน ผล” คือ การตรวจสอบผลการดาเนิน งานในระหว่า งที่ กาลั งดาเนิน การหรื อ
ภายหลั ง ที่ ก ารด าเนิ น การส าเร็ จ เสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว ซึ่ ง การประเมิ น ผลเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เช่ น เดี ย วกั บ การติ ด ตาม
การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่/ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้ อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ใ นการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้
ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะ
ช่วย ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การ ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด / รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก / สองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการของสานักกอง / ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
3.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๓ คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน ๒ คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒8 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ นเสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
(๓)
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ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๓๐ (๕) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น แสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

การรายงายผล/ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภา
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น
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ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
Xประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(สมาชิกคัดเลือกกันเอง จานวน 1 คน)

สมาชิก สภา อบจ.
(คัดเลือกกันเอง 3 คน)

หัวหน้าส่วนราชการ
(คัดเลือกกันเอง 2 คน)

หน่วยงานอื่นที่ผู้บริหาร
(คัดเลือกกันเอง 2 คน)

ผู้แทนประชาคม
(คัดเลือกกันเอง 2 คน)

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
(คัดเลือกกันเอง 2 คน)

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

ผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศภายใน 15 วัน
ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้สาหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คือ
1) “การสังเกต” (Observations) เพื่อเฝ้าดูการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน
โดยการบั น ทึ ก การสั ง เกตเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลในเชิ งคุ ณ ภาพจากข้ อ มู ล รอบด้ า น และสามารถนามา
วิเคราะห์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ของยุทธศาสตร์ได้
2) “การสารวจ” (surveys) เพื่อประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
3) “เอกสาร” (Documents) เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ได้กาหนดแบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
แบบการประเมิ น ตนเอง (Self-assessment Model) เพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของ
หน่วยงานและแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ใช้เครื่องมือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดทาขึ้น ประกอบด้วย
แบบที่ 1 แบบช่วยการกากับการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕4๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ ๒๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนท าหน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕.๑ กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์รายไตรมาส (ราย ๓ เดือน) และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประจาปี แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
6. วิธีการในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กาหนดวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยวิธี “การสารวจ” (Survey) ร่วมกับ “การสังเกต (observation)
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทาไว้แล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลได้
ดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ /บุคลากร ผู้ได้รับประโยชน์
6.1 รูปแบบในการติดตามและประเมินผล
๖.๑.๑ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๖.๑.๒ การประเมินตามตัวบ่งชี้
๑) การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
(๑๐ คะแนน)
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาพัฒนา
(๑๐ คะแนน)
(๓) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดาเนินโครงการ
(๑๐ คะแนน)
๒) การกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๒๐-๓๐ คะแนนขึ้นไป
= ดี
คะแนน ๑๑-๒๐ คะแนนขึ้นไป
= พอใช้
คะแนนต่ากว่า ๐-๑๐ คะแนน
= ต้องปรับปรุง
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๓) การกาหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๑๐ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน
ได้ ๗ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๑๐ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน
ได้ ๗ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์ตัวชี้วัด : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
ได้ ๑๐ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
ได้ ๗ คะแนน
 ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
ได้ ๓ คะแนน
 ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ไม่ได้คะแนน
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
คะแนน 21-30 คะแนนขึ้นไป
= ดี
คะแนน 11-20 คะแนนขึ้นไป
= พอใช้
คะแนนต่ากว่า 0-10 คะแนน
= ต้องปรับปรุง
๖.๑.๓ การประเมินความพึงพอใจ
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์
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๖.๑.๔ การใช้แบบรายงานในการประเมิน
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบไปด้วย แบบรายงาน ๓ แบบ ในการเก็บรวบรวม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)
แบบที่ 1
การประเมินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ
(Process)
แบบที่ 2
การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)
แบบที่ 3/1
การประเมินผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
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6.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
๒.๖.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินโดย
การหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
๑) ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาพรวมทั้งหมด) ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ล ระดับ
ความพึงพอใจมีจานวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด
(๑.๑)การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ = จานวนผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
๒) ความพึ ง พอใจตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา เป็ น ค่ า คะแนน 0-๑0 ในแต่ ล ะประเด็ นการ
ประเมิน และค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน
(๒.๑) การคานวณคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ = คะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละประเด็นการประเมิน
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดของแต่ละประเด็นการประเมิน
(๒.๒) การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้
๑) คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด ๑0 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ = (คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด)
ระดับความพึงพอใจ
(๒) ระดับคะแนน
คะแนน ๐-๓ คะแนน
คะแนน ๔-๗ คะแนน
คะแนน ๘-๑๐ คะแนน

ระดับ ไม่พอใจ
ระดับ พอใจ
ระดับ พอใจมาก
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๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทาให้รู้ว่านโยบายที่นาไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป ปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง มากน้อย
เพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ อะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ แผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๕) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุ ดอ่ อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้ อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ครบถ้ว นแล้ ว ผล การ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา อุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๗) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ ขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขัน กัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน ให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๘. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมิน ผล แผนพัฒนา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเชื่ อ มโยงให้ มี ค วามสอด คล้ อ ง
ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 2๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
แผนพัฒนาทางตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์ นโยบาย
ในระดั บ ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ ภาค ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด และระดั บ จั ง หวั ด
สภาพแวดล้อม มีดังนี้
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๘.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่
ผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ยางพารา เกษตรอินทรีย์ ในด้านการ ท่องเที่ยว มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมที่
สวยที่สุดในประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทาเลที่ตั้ง
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ของจังหวัด มีภูมิประเทศที่ดี การคมนาคมที่ส ะดวก เป็นเมืองกีฬา (Sport City) มีกีฬาฟุตบอล และมอเตอร์
สปอร์ต ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานเป็นจานวนมากโดยเฉพาะโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน ๔๖ แห่ง ศูนย์
จาหน่ายและซ่อมรถยนต์ ๕ แห่ง และโรงสีข้าว ๑๖ แห่ง ด้านแรงงานมีกาลังแรงงานประมาณ 683,466 คน
รวมทั้งแรงงานฝีมือส่งออกและแรงงานที่มี คุณภาพ ซึ่งต่างประเทศต้องการแรงงานที่มีฝีมือ ความต้องการของ
ตลาดโลกด้านข้าวหอมมะลิ ยางพารา นอกจากนี้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะมาลงทุนสร้างเขตอุ ตสาหกรรม
เป็ น พัน ธมิตรเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ย ว กับจังหวัดข้างเคียงและประเทศข้างเคียง โดยมีผ ลการวิเคราะห์
ศักยภาพ (SWOT Analysis) ดังนี้
๑. จุดแข็ง (S: Strength)
(๑) ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญมีข้าวหอมมะลิ มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา และ
ปศุสัตว์ที่สาคัญ แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และไก่เนื้อ
(๒) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทาให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเกิดตลาดใหม่ๆ
(๓) มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีก่อน ประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศักยภาพสูงและมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขา
พนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึ้น ตก ตรง ๑๕ ช่องประตู ปราสาทเมืองต่า
ภูเขาไฟที่ดับแล้ว 5 ลูก ทีมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดงใหญ่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง งานประเพณีปราสาทเมืองต่าตามรอยอารยธรรมขอม และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่มนุษย์สร้างขึ้น “บุรีรัมย์คาสเซิล” เป็นต้น
(๔) สนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีนาที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานระดับสากล มีสนามแข่งรถ มอเตอร์สปอร์ต
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต “Chang International Circuit ระดับมาตรฐานโลก
(๕) มีทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
(๖) มีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าหางกระรอก และผ้าภูอัคนี
(๗) มีการขยายเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อชายแดนช่องสายตะกู
(๘) มีการลงทุนด้านต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ บริการ ร้านอาหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
คอนโด และที่พักอาศัยต่างๆ
๒. จุดอ่อน (W : Weakness)
(๑) ระบบชลประทานยังขาดการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ ทาให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซ้าซาก
รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
(๒) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แห่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ บางแห่ง
ทรุดโทรมยังไม่ได้มาตรฐาน
(๓) การเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น
(๔) การบุกรุก ครอบครองป่าไม้ ที่ดินสาธารณะเพื่อประกอบอาชีพ
(๕) การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ปริมาณขยะมีปริมาณมาก ทิ้งขยะไม่เป็นที่
(๖) มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
(๗) หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีการเก็บออมน้อย
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๓. โอกาส (O: Opportunity)
(๑) นโยบายของรัฐให้ความสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น Zoning,Agri-map เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเกษตรแปลงใหญ่
(๒) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการรวมกลุ่มกันของประเทศ ส่งผลให้เกิดการ เคลื่อนย้ายทุนและ
แรงงานอย่างเสรี ทาให้สามารถจัดหาวัตถุสินค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม
(๓) มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว 5 ลูก โดยเฉพาะที่เขากระโดง เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถ
พัฒนาปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็น UNREEN ใหม่ของประเทศไทยได้
(๔) ได้รับการสนุนจากรัฐ เช่น การคมนาคม การปรับปรุงทางในการเดินทางจากช่องทางจราจร เป็น ๔
ช่องทางจราจร และพัฒนาพื้นที่ติดชายแดน
(๕) การกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของ จังหวัด
เป็ น ไปอย่ างต่อเนื่ องและเกิดความยั่ งยื น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่ อนบ้านและจังหวัด
ข้างเคียง ส่งผลให้มีการลงทุนทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
(๖) มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและการ ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
(๗) มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจานวนมาก (๒๗๗ คู่) ที่พานักในพื้นที่จังหวัด ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม
(๘) การประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา (Sport City)
๔. อุปสรรค (T: Threat)
๑) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอื่น ทั้งด้านราคา
และคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด
๒) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ความแห้งแล้ง และน้าท่วมมากขึ้น
อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทาลายป่า การทาลายธรรมชาติ และการพัฒนาใน ด้านต่างๆ ส่งผลต่อ
การผลิตด้านการเกษตร
๓) เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดบางเส้นทาง ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ ซึ่งเป็น
ข้อจากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
๔) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทาให้เกิดการลักลอบนาสินค้าต้นทุนจากประเทศ เพื่อนบ้านมาขาย
ในประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถูก และมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากขึ้น
๕) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ทาให้งานใช้
แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่า ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานภายในจังหวัด
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๘.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจบุรีรัมย์
๑. ปัจจัยบวก
๑) การยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อรองรับการขนส่งและ
จานวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๒) การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นการขยายโอกาสการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต
๓) การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสานตอนล่าง ช่วยในการขยายและยกฐานะทาง
เศรษฐกิจ ของจังหวัด เพิ่มขีดความสารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาด ด้านการค้าการท่องเที่ยวให้
เชื่อมโยง ต่างประเทศและกลุ่มจังหวัด
๔) มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ หินบะซอลต์ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญด้านการ
ก่อสร้าง
๕) มีพืชเศรษฐกิจสาหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
๖) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล ส่งผลในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจจังหวัด ทาให้
เศรษฐกิจจังหวัดเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โครงการไทยนิยมยั่งยืน และ
โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนโยบายที่สาคัญอื่นๆ
7. ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
นานาชาติโมโตจีพี (Moto GP) เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕61-2563) ซึง่ ใช้สนามช้างอินเตอร์เนชั่น
แนลเซอร์กิต "Chang International Circuit เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดข้างเคียงเป็นจานวนมาก จะส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๒. ปัจจัยลบ
(1) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทาให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม
ทาให้ พื้น ที่เพาะปลู กเสี ย หาย ไม่ส ามารถเก็บเกี่ยวพืช ผลทางการเกษตรได้ หรือต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งทาให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรลดลง อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมย่อมได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต
(2) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาวัสดุก่อสร้างที่
ปรับตัว เพิ่มสูงขึ้น ตามต้นทุนของผู้ประกอบการ
(3) ระบบโลจิสติกส์ไม่เพียงพอในการขนส่งสินค้า และปัจจัยการผลิต จึงทาให้ต้นทุน
การ ขนส่งมีราคาสูงและขาดแรงงานที่มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม
(4) ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่า เป็นผลให้รายได้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของ จังหวัดลดลง อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัด เนื่องจากกาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
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จากศักยภาพดังกล่าว จะเห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด และการผลิต
สินค้า เกษตรปลอดภัย มีต้นทุนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ย ว และยั งสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ๒.๕๖๑-๒๕8๐) ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ จึงให้ความสาคัญและมุ่งเน้น
ส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ย ว เพื่อพัฒ นาให้ จั งหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเที่ยวและกี ฬามาตรฐานโลก โดยใช้
ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (พระอาทิตย์ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู
เป็นจุดขายและเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของจังหวัด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ภายในจังหวัด เช่น ปราสาทเมืองต่า เขาอังคาร เขากระโดง และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับ
แล้ว จานวน 5 แห่ง มีปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เขากระโดงเขตอาเภอเมือง ตลอดจนเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน นครวัด นครธม ของประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม) สนามแข่งรถ
มอเตอร์ ส ปอร์ ต ระดั บ มาตรฐานโลก “Chang International Circuit" และจุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า ช่ อ งสายตะกู
อาเภอบ้านกรวด มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศให้จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา Sports City” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่จุด
ของการเพิ่มรายได้จ ากการท่องเที่ย วได้นั้ น จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า การพัฒ นาในสิ่ งต่างๆ เหล่ านี้ จะเป็น
กิจ กรรมที่ส นั บ สนุ น น าไปสู่ ความส าเร็ จ ในการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว และเพิ่ มรายได้จากการท่องเที่ ย วได้
โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยการ
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด ข้ างเคีย งและกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ เสริม สร้า งศั ก ยภาพศู นย์ ก ลางการท่อ งเที่ยว
อารยธรรมายม และพัฒนาเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยได้เน้นการอ่านวยความสะดวกด้านการใช้
เส้นทาง สัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็น หลัก ติดกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว
๒.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
๓.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ “เที่ยวได้ทั้งปี ที่บุรีรัมย์ ให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
๕. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
๘. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
๙. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี" Buriram Blue City)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๐. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
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๑๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่ชลประทาน และ
การ ส่งเสริมให้ประชาชนมีน้าสะอาดสาหรับอุปโภคและบริโภค โดยการขุดลอกแหล่งน้าที่มีอยู่แล้วแต่ตื้นเขิน
ปรับปรุง ระบบส่งน้า เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย โดยการเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิต เพิ่มผลผลิต
มากขึ้นและมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ
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บทที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และนโยบายการพัฒนา
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล้าหน้า กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
มีหลักธรรมาภิบาล บนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดบุ รีรัมย์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก้าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่
ก้าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุ ดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรม
๑.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
๓. พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ
๕ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพืนฐานทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว
๑.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๒. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาสินค้าบริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬา
๑.พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
๓. พัฒนาสนามกีฬาลานกีฬาพืนที่สาธารณะในชุมชน
๔. การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาระบบการจัดวางผังเมือง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
พัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญก้าลังใจของบุคลากรในองค์กร
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๒ นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีนโยบายส้าคัญ ๓ ประการและนโยบายใหม่ดังนี
๑.นโยบายเมืองกีฬาระดับโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่
การต่อยอดการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ๔๐ สู่มหานครแห่งความสุขในชีวิตวิถีใหม่ จะเป็นการใช้
นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีขันสูง แต่เป็นการท้าให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้มหาศาล ให้กับ
ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ สร้างความเป็นเมืองกีฬาให้เป็นธุรกิจและการบริการส้าคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระตามความสนใจเฉพาะทาง
ของนักท่องเที่ยว ประกอบกับเกิดกระแสความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพรวมทังการออกก้าลังกาย จึงเกิดรูปแบบ
การท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพการท่ องเที่ ย วแบบผจญภัย การท่ องเที่ยวเชิง กีฬ าซึ่ งการท่ อ งเที่ยวเชิง กี ฬาเป็ น การ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลักคือการเล่นกีฬาในรูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพและการเล่น
กีฬาเพื่อการแข่งขัน โดยเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อเล่นกีฬาและแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนักกีฬาแล้ว
ทีมงานผู้ ติดตามกองเชีย ร์ ผู้ เข้าชมการแข่งขันก็ส ามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานีได้ และเกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานีได้
จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายและตลอดทังปีต่อเนื่อง ทังในระดับจังหวัด
ระดับชาติและระดับโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ นี ตามอ้านาจหน้าที่สถานการณ์คลังและในแบบวิถีใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมาพัก
มาอยู่มากินมา ใช้จ่ายเพิ่มขึนอย่างปลอดภัยและสร้างรายได้ให้พี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึน ร่วมพัฒนากีฬาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสนับสนุน
บุคลากรงบประมาณในการจัดการแข่งขันและหรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดการหมุนเวียน
ของเมืองและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างทั่วถึงไปในพืนที่ของท้องถิ่น และเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก
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๒. นโยบายต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่
เป็ น การสร้ า งเมื อ งบุ รี รั ม ย์ ที่ มี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วแบบวิ ถี ใ หม่ จ ากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
ศูนย์อนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน เช่น เพลา-เพลิน
สนามฟุตบอลช้า งอารี น่ า สนามแข่งขัน รถทางเรีย บช้า งอินเตอร์ เนชั่น แนลเซอร์ กิต การแข่งขัน กี ฬาบุ รี รั ม ย์
มาราธอน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิง นวัตวิถี ต ามหมู่ บ้า น ชุ ม ชน ทั่ ว ทั งจั ง หวัด บุรี รัม ย์เ ป็ นศู น ย์ก ลางการท่ องเที่ยว
อารยธรรมมขอม
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ให้เกิดการท่องเที่ยวมีระยะเวลาการท่องเที่ยว
นานขึน สนับสนุนการบริการท้องถิ่นให้มีมาตรฐานร่วมขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นมหานครแห่งความสุข
อย่างมั่นคงยั่งยืนและอัจฉริยะ Smart City ในอนาคตต่อไปซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายกองทุนส่งเสริมกีฬาและ
การท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนเดิม คุณกรุณา ชิดชอบ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนร่วม
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
๓. นโยบายการพัฒนาถนนและแหล่งนา
ด้วยการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและบ้ารุงรักษาทาง ในความรับผิดชอบและตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้มาตรฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม และ
ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้าแก้มลิงทางน้าให้มีน้าส้าหรับอุปโภคบริโภคน้าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ควบคู่การเสริมสร้างความรู้เรื่องน้าและการบริหารจัดการน้า
ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถใช้คมนาคม
สัญจรได้สะดวกและมีความปลอดภัยขึน
สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ลดความซ้ า ซ้ อ นเป็ น ไปตามความต้ อ งการของประชาชนและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการเครื่องมือเครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพืนฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ เร่งรัดการจัดหาน้าและการเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการน้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์
นอกจากนโยบายส้าคัญ ๓ ประการข้างต้นแล้วมีนโยบายอื่น ๆ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรีคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ทังด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา ให้มีการออก
ก้าลังกายและด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทังจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
สนับสนุนและเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ารวมถึงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ้าเป็นและขาดแคลน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตการแปรรูป
สมุนไพรพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้ างอัตลักษณ์ของการเป็นลูกหลาน
รัชกาลที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เมืองแห่งความจงรักภักดี
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๒.๓ แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์….
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์
3. มีการประชุมต่อเนื่องสม่้าเสมอ
4. มีการจัดตังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์
6. มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์และประชาคมพิจารณาร่างแผน
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส้าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์มาจัดท้าฐานข้อมูล
8. มีการปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(Swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรมั ย์
10. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
11. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีกา้ หนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดท้าบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการก้าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
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2.4 ยุทธศาสตร์และการปรับแผน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผน
ปรับแผน
ปรับเพิ่ม/(ลด)
แผนหลังปรับ
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
ครังที่
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ สาเหตุที่ปรับแผน
โครงการ
ล้านบาท
โครงการ
ล้านบาท
โครงการ
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ .1 พัฒนาการเกษตร
7
30,397,000
7
30,397,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว
1
15,000,000
1
15,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
96
273,953,900 ฉบับที่1-4
21
309,220,000 117 583,173,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
10
80,170,000 ฉบับที่ 5
1
31,000,000
11
111,170,000
รวมทังปีงบประมาณ
114 399,520,900
22
340,220,000 136 739,740,900
ที่มา : แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 และแผนการเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-5)
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สรุปโครงการที่มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร
แผนงาน การเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และ

จานวนโครงการ

งบประมาณโครงการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ร้อยละ

(ดาเนินการ)

(บาท)

(บาท)

เทียบแผนงาน

เทียบแผน

2
2

4,000,000
4,000,000

3,994,500.00
3,994,500.00

13.10
13.10

0.54
0.54

2
5

143,500
2,700,400

77,000.00
2,510,517.00

53.66
90.94

0.01
0.34

3
1
3
2
1
1
1
1
1
21

5,600,000
200,000
4,685,000
2,200,000
1,500,000
3,000,000
54,700,000
14,520,000
80,000,000
169,248,900

5,311,500.00
200,000.00
4,235,000.00
2,200,000.00
1,499,934.00
3,000,000.00
54,698,200.00
14,500,000.00
47,354,080.58
135,586,231.58

52.23
79.92
1.68
73.33
100.00
99.67
100.00
99.86
59.19
80.11

0.72
0.03
0.57
0.30
0.20
0.41
7.39
1.96
6.40
18.33

หมายเหตุ

คุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานงบกลาง
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
รวม

ฉ.3
ฉ.4
ฉ.5
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธสาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทังสิน

จานวน
โครงการ
(ดาเนินการ)

งบประมาณโครงการ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
เทียบแผนงาน

ร้อยละ
เทียบแผน

6
1
7
30

71,310,000
31,000,000
102,310,000
275,558,900

69,468,699.00
27,222,361.27
96,691,060.27
236,271,791.85

97.24
87.81
94.51
85.74

9.39
3.68
13.07
31.94

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
โครงการ

เบิกจ่าย

(ดาเนินการ)

(บาท)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน
1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ
(ดับเบิลแค็บ) ประมาตกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2400
ซีซี จ้านวน 1 คัน

1

รวม

1

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

(บาท)

ร้อยละ
เทียบ
แผนงาน

ร้อยละ
เทียบแผน

854,000

777,000

0.91

4.90

854,000

777,000.00

0.91

4.90

หมายเหตุ

ฉ.1

หมายเหตุ

22

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

ร้อยละการเบิก

(บาท)

(บาท)

จ่ายจริงเทียบแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม
แผนงาน การเกษตร
1.โครงการขุดลอกคลองกระสังอ้าเภอห้วยราช พืนที่เทศบาลต้าบลโคกเหล็ก
เชื่อมลอกต้าบลเมืองไผ่ อ้าเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์(ช่วงที่3)(ช่วงหมู่บ้านกระสัง
พัฒนา หมู่ที่3และบ้านโคกขมิน หมู่ที่8 ต้าบลโคกเหล็ก อ้าเภอห้วยราช เชื่อม
เมืองไผ่ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์)
2.โครงการขุดลอกห้วยปอบ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่16 ต้าบลกระสัง – บ้านดอนใหญ่
หมู่ที่9 ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 3)

2,000,000

1,997,000

6.55

2,000,000

1,997,500

6.55

รวม

4,000,000

3,994,500

13.1

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผน

0.27
0.27
0.54
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการเกษตร
1.โครงการปลูกป่าในพืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อถวายแด่ในหลวง
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราช
ด้าริการปลูกหญ้าแฝก,ปลูกป่าก่อสร้างฝ่ายชะลอน้า
รวม

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

(บาท)

(บาท)

100,000
43,500

33,500
43,500

23.340
30.310

0.00
0.01

143,500

77,000

53.66

0.01

42.24
5.23

.
0.16
0.02
0.02
0.09

แผนงานการศึกษา
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
3.โครงการจัดซือพัดลมพร้อมติดตังบริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนอง
ขมารวิทยาคม
4.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก
(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป)ในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย
5.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก
(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป)ในศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนทรัพย์ทรายทอง
รวม

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบแผน

1,315,400
150,000

1,166,117
144,500

155,000

155,000

720,000

691,500

5.62
25.05

360,000

353,400

12.8

0.05

2,700,400

2,510,517

90.94

0.34
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.โครงการจัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจังหวัด
บุรีรัมย์
2.โครงการงานประเพณีสู่ขวัญข้าวและงานของดีอ้าเภอล้าปลายมาศ
3.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม
รวม

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

400,000
200,000
5,600,000

111,500
200,000
5,311,500

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

49.16
1.1
1.97
52.23

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบแผน

0.68
0.02
0.03
0.72
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.
1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ – บ้านหนองน้าขุ่น อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง สาย บร.ถ.1-0142 ถนนภายในนิคม
สร้างตนเองบ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In – Place Recycling) สาย บร.ถ.1-009 บ้านหนองตราดตามุ่งถนนบ้านหัวลิงบ้านโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน
2.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น
รวม

แผนงบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่ายจริง
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

1,350,000

1,340,000

2,000,000

1,990,000

1,335,000

905,000

4,685,000

4,235,000

2,000,000

2,000,000

200,000
2,200,000

200,000
2,200,000

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบแผนงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบแผน

76.92
79.92

0.03
0.03

0.53

0.18

0.79

0.27

0.36
1.68

0.12
0.57

66.67
6.67
73.33

0.27
0.03
0.03
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
รวม
แผนงานงบกลาง
1.โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์
รวม

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผน

(บาท)

(บาท)

1,500,000
1,500,000

1,499,934
1,499,934

100
100

0.2
0.2

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

99.67
99.67

0.41
0.41
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

ร้อยละการเบิก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

54,700,000

54,698,200

100.00

7.39

54,700,000
แผนงบประมาณ

54,698,200
เบิกจ่ายจริง

100.00

7.39
ร้อยละการเบิก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

14,520,000

14,500,000

99.86

1.96

14,520,000

14,500,000

99.86

1.96

จ่ายจริงเทียบแผน

แผนดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สาธารณสุข
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.
2564 ระยะที่2
รวม
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

จ่ายจริงเทียบแผน

แผนดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สาธารณสุข
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและก้าจัดโรคระบาดสัตว์(Lumpy skin
disease:LSD)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2564
รวม
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

80,000,000

47,354,080.58

59.19

6.40

80,000,000
169,248,900

47,354,080.58
135586231.58

59.19
80.11

6.40
18.33

จ่ายจริงเทียบแผน

แผนดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สาธารณสุข
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระยะที่2
รวม
รวมทังสิน
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

800,000

85,940

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.โครงการสนับสนุนการด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการประสานแผนฯรวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง
2.โครงการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของสภา อบจ.บร.
3.โครงการด้าเนินการเลือกตังนายก อบจ.บร. และสมาชิกสภา อบจ. บร.
4.โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5.โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด อบจ.บุรีรัมย์
6.โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานของ อบจ.บุรีรัมย์และข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
รวม

10,000

20,030

66,000,000

66,000,000

3,000,000

2,994,420

1,000,000

114,809

500,000

253,500

71,310,000

69,468,699

0.12
0.03
92.39

0.01
0.00
8.92

4.19
0.16

0.40
0.02

0.35
97.24

0.03
9.39
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.โครงการด้าเนินการเลือกตัง นายกอบจ.บร และสมาชิก อบจ.บร
รวม
รวมทังสิน

แผนงาน/โครงการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน
1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ
(ดับเบิลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2400 ซีซี จ้านวน 1 คัน
รวม

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายจริงเทียบ
แผน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

31,000,000

27,222,361.27

87.81

3.68

31,000,000 27,222,361.27
102,310,000.00 96,691,060.27

87.81
94.51

3.68
13.07

แผนงบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

ร้อยละการเบิก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ของงบประมาณ

854,000

777,000

0.91

4.90

854000

777,000

0.91

4.90

หมายเหตุ
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สรุปโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการและอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ประจาปี พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ก่อหนี
(บาท)

5

26,397,000

-

24,060,000.00

5

-

5

26,397,000

-

24,060,000.00

5

-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

15,000,000

14,999,020

-

-

1

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่
ดี
แผนงานรักษาความปลอดภัย
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

15,000,000

14,999,020

-

-

1

5
3
20
2
45
2
1
18

70,000
60,000
4,570,000
60,000
248,055,000
1,100,000
10,000
160,000,000

4,035,000
1,100,000
10,000
-

188,907,066
0.00
35,681,000.00

15
5

5
3
20
2
30
2
1
13

รวม

96

413,925,000

5,145,000

224,588,066.00

20

76

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร
แผนงานการเกษตร
รวม

ความก้าวหน้า
หมายเหตุ
(จานวน)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ยังไม่ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว

เงินสะสม
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทังสิน

จานวนโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ก่อหนี
(บาท)

ความก้าวหน้า
หมายเหตุ
(จานวน)
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

1
1
1
1
4
106

180,000
50,000
130,000
8,500,000
8,860,000
464,182,000

50,000
50,000
20,194,020

248,648,066.00

1
1
26

1
1
1
3
80

1

15,000,000

-

-

-

1

1

15,000,000

0.00

-

-

1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะชุมชน
1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ
(ดับเบิลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2400 ซีซี
จ้านวน 1 คัน
รวม
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โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการและอยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

2,000,000

1,997,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6,000,000

5,995,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2,000,000

1,998,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3,034,000

2,050,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

13,363,000

12,020,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

26,397,000
แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

24,060,000
โอนลด
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

15,000,000
15,000,000

14,999,020
14,999,020

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม
แผนงานการเกษตร
1.โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณประโยชน์บ้านกรวดหมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยราช
( อบต.ห้วยราช – ทต.ห้วยราช) อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรมั ย์
2.โครงการขุดลอกล้าห้วยราชหมูท่ ี่ 2,4,5,9 ต้าบลสามแวงเชื่อมเขตเทศบาลต้าบลห้วย
ราช อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรมั ย์
3.โครงการขุดลอกห้วยชมพูบ้านท่าเรือ หมู่ท7ี่ ต้าบลท่าม่วง อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เชื่อมต่อกับบ้านพลับ หมู่ท3ี่ ต้าบลสะแก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์
4.โครงการขุดลอกสระน้าวัดบ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ต้าบลจันดุม อ้าเภอพลับพลาชัย –ต้าบล
ไพศาล อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5.โครงการขุดลอกสระน้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณส้านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์ ต้าบลเสม็ดอ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ จ้านวน 2 จุด
รวม
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรรี มั ย์
รวม

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

โอนลด
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

10,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

10,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

10,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

10,000
30,000
70,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ

30,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

20,000
10,000
60,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
1.โครงการจัดท้าเอกสารเผยแพร่หรือป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพบุคลากรกู้ชีพกู้ภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3.โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตรายและประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนถนน
ในพืนที่จังหวัดบุรีรัมย์
4.โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติ
5.โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
แผนงานการศึกษา
1.โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการส้าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรมั ย์
2.โครงการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติระดับภูมิภาค
3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์
รวม
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

โอนลด
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยกเลิกโครงการน
1.โครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
2.โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาณ จังหวัดบุรีรัมย์
250,000
250,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
3.โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งประโคนชัย”
160,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
4.โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสาณ สืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14)
300,000
300,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
5.โครงการมหกรรมสืบสานภูมิปญ
ั ญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง
200,000
200,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ไม่ขอรับเงินอุดหนุน
6.โครงการประเพณีบุญมั่นวันเกษตรกร อ้าเภอปะค้า
200,000
200,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
7.โครงการงานหัวผักกาดขาววิถีชุมชน คนสามเผ่า ของดีเมืองกระสัง
150,000
150,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ไม่ขอรับเงินอุดหนุน
8.โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่งเรือยาวอ้าเภอหนองหงส์
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
9.โครงการจัดงานเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
10.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณี
ยกเลิกโครงการ
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่า้ ตามรอยอารยธรรมขอม
ยกเลิกโครงการ
11.โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด
100,000
75,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
12.โครงการงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตง
300,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
13.โครงการงานประเพณีปรางค์กู่ฤาษี
50,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
14.โครงการ “นมัสการหลวงพ่อช้านิ”
800,000
800,000
ยังไม่ด้าเนินการ
งดจัดงาน
15.โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
16.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่นพลับพลาชัย อ้าเภอพลับพลาชัย
900,000
900,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
17.โครงการ “งานหมากไม้รสหวานสืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ”
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
18.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อ้าเภอห้วยราช
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
19.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ้าเภอประโคนชัย
360,000
360,000
ยังไม่ด้าเนินการ
ยกเลิกโครงการ
20.โครงการจัดงานวันที่ระลึกอนุสาวรียเ์ ราสู้
100,000
100,000
ยังไม่ด้าเนินการ
รวม
4,570,000
4,035,000
หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการ มีการขอยกเลิกโครงการและงดจัดกิจกรรม/โครงการและไม่ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชือไวรัสโคโรนา (Covid-19)
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.โครงการบูรณาการความร่วมมือของ อปท.ส่วนราชการ และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดบุรรี ัมย์
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือรถสุขา เคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า จ้านวน 2 คัน
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองปรือหมู่ที่ 8 ต้าบลไทรโยง
เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านละเบิกขาม หมู่ที่ 5 ต้าบลเสม็ด
อ้าเภอเมืองบุรรี ัมย์ - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 5 ต้าบลแสลงโทน อ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านถาวรหมู่ที่ 1 ต้าบลถาวร – บ้าน
เจริญสุข หมู่ที่ 1 ต้าบลเจริญสุข อ้าเภอเฉลิมระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าโพธิ์
ชัย บ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่ 1 ต้าบลเย้ยปราสาท อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

โอนลด
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

10,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

50,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

60,000

-

21,000,000

7,000,400

ยังไม่ด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

1,000,000

1,000,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

หมายเหตุ
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แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองหมี หมู่ที่7 ต้าบลโคกว่าน
อ้าเภอละหานทราย – บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลปะค้า อ้าเภอปะค้า จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านชุมแสง หมูท่ ี่ 2 ต้าบลชุมแสง –
บ้านสวายตา งวน หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์

2,000,000

2,000,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้าโรง หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้าน
ปรือ-บ้านนาราใหญ่ หมู่ท1ี่ 4 ต้าบลสองชัน อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

9.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนส้าราญ หมู่ที่ 8 ต้าบล
ห้วยหิน-บ้านกระเบืองใหญ่ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองชัยศรี อ้าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี ัมย์

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ต้าบล
บ้านจาน – บ้านหนองจิก หมู่ท1ี่ ต้าบลหายโศก อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมั ย์

1,700,000

1,700,000

ยังไม่ด้าเนินการ

11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุ
กระสัง – บ้านโคกลอย หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขาม หมู่ท6ี่ ต้าบล
มะเฟือง – บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1 ต้าบลพุทไธสง อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมั ย์

1,600,000

1,600,000

ยังไม่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

หมายเหตุ
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งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

13.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบาน้อย หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านแพ –
บ้านขรัวตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต้าบลปะเคียบ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์

2,000,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0101
บ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านหนองผักแว่น อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

16,470,000

16,450,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0110
บ้านโคกขาม – บ้านตะแบก อ้าเภอช้านิ จังหวัดบุรีรัมย์

11,170,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

12,690,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

6,740,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

700,000

700,000

ยังไม่ด้าเนินการ

750,000

750,000

ยังไม่ด้าเนินการ

550,000

550,000

ยังไม่ด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)

16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0031
บ้านโคกใหญ่ – บ้านหนองวัวควาย ต้าบลเมืองแก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์
17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 1
ต้าบลโคกสว่าง – บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ต้าบลโคกสูง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
18.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านดอนเจริญ หมู่ท1ี่ 1 ต้าบลดงอีจาน
อ้าเภอโนนสุวรรณ – บ้านดอนอะราง หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์
19.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านน้อยอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ต้าบลโนนสุวรรณ อ้าเภอ
โนนสุวรรณ – บ้านหนองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ต้าบลชุมแสง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านหนองไข่เต่า หมูท่ 1ี่ 1 ต้าบลโกรกแก้ว
อ้าเภอโนนสุวรรณ – บ้านโคกรัก หมู่ท1ี่ 1 ต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี ัมย์
21.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านเต็งน้อย หมู่ที่ 8
ต้าบลหนองหนองเต็ง – บ้านหนองขอน หมู่ที่ 7 ต้าบลกันทรารมย์ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรรี ัมย์

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
22.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling) สายบ้านกลัน หมู่ที่ 4 ต้าบลเมืองไผ่ – บ้านหนองลิง หมู่ที่ 4 อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
23.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0069 บ้านคูเมือง – บ้านหนองเฒ่ากา อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0079 บ้านยายแต้ม – บ้านตาจง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์
25.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0046 บ้านประโคนชัย – บ้านโคกสะอาด อ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
26.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0135 บ้านละเบิก – บ้านโนนสวรรค์ อ้าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรมั ย์
27.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจริญสุข – บ้านผักหวาน อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
28.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0068 บ้านสีชวา – บ้านเสาเดียว อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
29.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0011 บ้านเสม็ด – บ้านปริงเปรน อ้าเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
30.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0034 บ้านกระสัง – บ้านเมืองโพธิ์ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย์

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

2,000,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

10,000,000

10,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

3,900,000

3,882,222

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

8,000,000

7,622,222

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

3,100,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

4,670,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

16,260,000

16,135,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

14,900,000

14,900,000

ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
31.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0116 บ้านละเบิก – บ้านปลัดปุก๊ อ้าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
32.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองใหญ่ – บ้านหนองดุม หมู่ที่ 3 ต้าบลเมือง
แก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์
33.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านดงย่อ หมู่ที่ 3 ต้าบลปะเคียบ – บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ต้าบลหนอง
ขมาร อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
34.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านฟากคลอง หมู่ที่ 6 ต้าบลไทรโยง – บ้านหนองงิว หมู่ที่ 13 ต้าบล
นางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกสนวน – บ้านกะลันทา หมู่ที่ 6 ต้าบล
เมืองยาง อ้าเภอช้านิ จังหวัดบุรีรมั ย์
36.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลตาเป๊ก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ – บ้านเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต้าบลตะโกตาพิ อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

6,560,000

6,550,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6,000,000

5,990,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

8,875,000

8,875,000

ยังไม่ด้าเนินการ

7,230,000

7,220,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6,250,000

6,240,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6,820,000

6,810,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
37.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 10 ต้าบลสายตะกู – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ต้าบล
โนนเจริญ อ้าเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรมั ย์
38.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านสวายสอ หมู่ที่ 8 ต้าบลชุมแสง – บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ต้าบลล้าดวน
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรรี ัมย์
39.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ต้าบลนาโพธิ์ – บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ต้าบลศรี
สว่าง อ้าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
40.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต้าบลอิสาณ – บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ต้าบลกระสัง
อ้าเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

11,240,000

11,200,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

8,840,000

8,840,000

ยังไม่ด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

2,000,000

2,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
41.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านดอนอะราง หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านดอนอะราง อ้าเภอหนองกี่ – บ้านทุ่ง
จังหัน หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งจันหัน อ้าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

1,000,000

1,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

42.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านตาเป๊ก หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านตาเป๊ก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ – บ้าน
ผักหวานพัฒนา หมู่ที่ 1 ต้าบลถนนหัก อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
43.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านโคกขมิน หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกขมิน – บ้านป่าชัน หมู่ที่ 3 ต้าบลป่าชัน
อ้าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
44.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านสี่เหลีย่ ม หมู่ที่ 4 ต้าบลสี่เหลี่ยม – บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกตูม
อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์

4,000,000

4,000,000

ยังไม่ด้าเนินการ

11,900,000

11,770,000

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

4,140,000

4,122,222

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

45.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –
Place Recycling) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 5 ต้าบลชุมเห็ด – บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 6 ต้าบลหนอง
ตาด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์

2,000,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

รวม

248,055,000

188,907,066

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
1.โครงการรวมพลังองค์กรสตรี อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี
2.โครงการฝึกอบรมผู้น้าชุมชน กอ.รมน. ภาค 2 (จว.บร.)
รวม
แผนงานงบกลาง
1.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานการศึกษา จานวน 1 โครงการ
1.โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์
รวม
แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 1 โครงการ
1.โครงการจัดท้าเอกสารและแผนที่แผนผังประกอบผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรมั ย์
รวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อก้าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จานวน 1 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์(หลังใหม่) ต้าบลเสม็ด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
รวม

แผนงบประมาณ
(ล้านบาท)

โอนลด
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

200,000
900,000
1,100,000

200,000
900,000
1,100,000

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ

10,000
10,000

10,000
10,000

ยังไม่ด้าเนินการ

180,000
180,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

50,000
50,000

50,000
50,000

ยังไม่ด้าเนินการ

130,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

130,000

-

8,500,000

-

8,500,000

-

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)
จานวน 18 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางAsphaltic Concrete (โดยวิธPี avement In-Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0102 บ้านโนนสูง -บ้านกอกทุ่ง อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายบ้านหนองติว หมูท่ ี่ 7 ต้าบลคูเมืองอ้าเภอคูเมือง -บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1
ต้าบลเมืองแฝก อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สาย บร.ถ.1-0046 บ้านประโคนชัย -บ้านโคกสะอาด อ้าเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์
4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สาย บร.ถ.1-0091 บ้านท่างาม -บ้านแดงใหญ่ อ้าเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรมั ย์
5.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สาย บร.ถ.1-0059 บ้านกรวด -บ้านหนองไม้งาม อ้าเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรมั ย์
6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายบ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 ต้าบลแสลงพัน – บ้านหนองจานเกียว
หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองบัวโคก อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านโคกตูม หมูท่ ี่ 1ต้าบลโคกตูม -บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ต้าบลสีเ่ หลีย่ มอ้าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

13,314,000

-

10,614,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

3,450,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

18,276,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

8,256,000

8,240,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

12,588,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

9,006,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ

ยังไม่ด้าเนินการ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3
ต้าบลเขาดินเหนือ - บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 5 ต้าบลโนนเจริญอ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0005 บ้านหนองปรือ -บ้านหนองใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
10.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที่ 3 ต้าบลบึงเจริญ - บ้านตาอี หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านกรวด
อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
11.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concreteสายบ้านสายตรีพัฒนา 1 หมู่ที่
8ต้าบลบึงเจริญ - บ้านสายตรี 2 หมู่ที่ 11 ต้าบลปราสาท อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
12.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองกะทิง – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกกลาง
อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์
13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling)สาย บร.ถ.1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ -บ้านหนองน้าขุ่น อ้าเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์
14.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6ต้าบลสะแกโพรง - บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 3ต้าบลลุมปุ๊ก
อ้าเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

7,544,000

7,540,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

7,737,000

7,725,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

9,597,000

9,140,000

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3,081,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

6,118,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

16,616,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

13,631,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)
15.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling)สายบ้านสายตรี 5 เหนือ หมู่ที่ 13ต้าบลบึงเจริญ - บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ 12 ต้าบล
บ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรมั ย์

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

4,425,000

-

ยังไม่ด้าเนินการ

16.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านกระทุ่ม หมูท่ ี่ 4ต้าบลร่อนทอง - บ้านราษฎร์พัฒนาหมู่ที่ 2 ต้าบลดอนมนต์
10,519,000
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย์
17.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สาย บร.ถ.1-0026 บ้านหนองงูเหลือม – บ้านก้านเหลือง อ้าเภอนางรอง จังหวัด
2,192,000
บุรีรัมย์
18.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านหนองผะองค์ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองกะทิง - บ้านสีชวา หมู่ที่ 7ต้าบลผไทรินทร์
3,036,000
3,036,000
อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม
160,000,000 35,681,000

หมายเหตุ

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ
อยู่ระหว่างด้าเนินการ
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานการศึกษา
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอน
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อบจ.
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โอนเพิ่ม
(ล้านบาท)

ความก้าวหน้า
โครงการ

-

50,000

ยังไม่ด้าเนินการ

-

50,000
100,000
100,000

ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ
ยังไม่ด้าเนินการ

-

50,000

ยังไม่ด้าเนินการ

-

350,000

หมายเหตุ
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บทที่ ๓
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้
3.1 การประเมินตามตัวบ่งชี้
3.1.1) ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใช้ผลจากการประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียด ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2561-2565)

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คุณภาพยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมิน
การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

คะแนนประเมิน
84.73

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้..3....
คะแนนที่ได้
3

การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ได้ให้คะแนน ได้ 84.73 คะแนน รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประเด็นพิจารณา
คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
10
3.4 วิสัยทัศน์
5
3.5 กลยุทธ์
5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
5
3.8 แผนงาน
5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5
รวมคะแนน
100

ค่าเฉลี่ย
17.55
16.91
50.25
8.36
8.45
8.27
4.18
4.36
3.91
4.18
4.36
4.18
84.73

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

50

3.1.2) ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใช้ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียด ดังนี้
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อ
87.63
(พ.ศ.2561-2565) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้...3..
คะแนนที่ได้
3

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564 ได้ 87.63 คะแนน
รายละเอียดพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
5
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
5
และสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
5
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
5
จะได้ได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
รวมคะแนน
100

ค่าเฉลี่ย
8.91
9.09
9.00
9.18
51.42
4.45
4.18
4.36
4.36
4.36
4.27
4.36
4.09
4.09
4.36
4.27
4.27
87.63
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3.1.3) ตัวบ่งชี้ที่ 3 การดาเนินโครงการ
เปรียบเทียบข้อมูลจานวนโครงการในแผนการดาเนินงาน และจานวนโครงการที่ดาเนินการจริง
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินการ
จานวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
590
ปี 2564
แผนการดาเนินงาน
136
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
การดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

ร้อยละ
100
23.05
22.06

ผลการประเมินการดาเนินโครงการ ดังนี้
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่ดาเนินการ
จานวนโครงการ
ร้อยละ
คะแนนเต็ม..10..
คะแนนที่ได้...0...
โครงการที่ได้ดาเนินการ
30
22.06
0
ปีงบประมาณ 2564
4) ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
ตัวบ่งชี้
1
คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา
2
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
3
การดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้
3

10
10
30

3
0
6

5) สรุปผลตามเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้
คะแนนเต็ม 30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ คะแนนต่ากว่า 0-10 คะแนน

= ต้องปรับปรุง
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บทที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ

4.1.1 ผลการติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ 2564
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามยุทธศาสตร์
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2564
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ประเมินผลความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ประเมินผลความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ประเมินความพึงพอใจ

1.การพัฒนาการเกษตร
2
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาการกีฬา
๔.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
14
๕.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2
รวม
18
หมายเหตุ โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
จากการดาเนินโครงการ
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๕๓

4.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, บันทึกภาพ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/
กิ จ กรรม จ านวน 270 คน ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ เ จาะจง (Non-purposive sampling)
จานวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน
+/- 5%
4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานโครงการ ใช้
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, X
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ความคิดเห็นในระดับพอใจมาก
ให้คะแนน
3
ความคิดเห็นในระดับพอใจ
ให้คะแนน
2
ความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ
ให้คะแนน
1
สาหรับการแปลผลคะแนนความระดับความคิดเห็น ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง จากการ
คานวณตามสูตรหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น

=
=
=
=

ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.66
1.67 – 2.33
2.34 – 3.00

พิสัย
จานวนชั้น
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
3−1

จานวนชั้น

3

0.66
ความหมาย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่พอใจ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก

ทั้งนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
̅
X
แทน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 270 คน
เพศ

เพศชาย
เพศหญิง

จานวน 131 คน
จานวน 139 คน

อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

จานวน 25 คน
จานวน 20 คน
จานวน 67 คน
จานวน 82 คน
จานวน 50 คน
จานวน 26 คน

การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน 48 คน
จานวน 33 คน
จานวน 25 คน
จานวน 138 คน
จานวน 16 คน

อาชีพ

รับราชการ
เอกชน
ค้าขาย
รับจ้าง
นักเรียน
เกษตรกร
อื่นๆ

จานวน 52 คน
จานวน 64 คน
จานวน 38 คน
จานวน 33 คน
จานวน 25 คน
จานวน 35 คน
จานวน 23 คน

2. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
51.5
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
53.0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
43.3
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
54.8
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
49.3
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
52.2
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
41.9
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
50.0
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
62.2
ภาพรวม
50.9

พอใจ
47.0
44.1
53.7
42.2
49.3
45.6
55.9
47.8
36.3
46.9

ไม่พอใจ
1.5
3.0
3.0
3.0
1.5
2.2
2.2
2.2
1.5
2.2
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3 ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.53
8.57
8.60
8.70
8.67
8.57
8.70
8.61
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.36
8.39
8.40
8.36
8.45
8.33
8.39
8.41
8.39
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.73
8.70
8.57
8.67
8.93
8.77
8.67
8.80
8.73
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โครงการประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร/แผนงานการเกษตร
1.โครงการขุดลอกคลองกระสังอาเภอห้วยราช พื้นที่เทศบาลตาบล
โคกเหล็ก เชื่อมตาบลเมืองไผ่ อาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์(ช่วงที่3)(
ช่วงหมู่บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่3และบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตาบล
โคกเหล็ ก อ าเภอห้ ว ยราช เชื่ อ มเมื อ งไผ่ อ าเภอกระสั ง
จังหวัดบุรีรัมย์)
2.โครงการขุดลอกห้วยปอบ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่16 ตาบลกระสัง –
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัม ย์
(ช่วงที่ 3)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
1.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป)(ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
โรงเลื่อย
2.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป)ในศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.โครงการจั ด งานมหกรรมประเพณี แ ข่ ง ขั น เรื อ ยาวชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานฯจังหวัดบุรีรัมย์
2.โครงการงานประเพณีสู่ขวัญข้าวและงานของดีอาเภอลาปลาย
มาศ
3.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete
สาย บร.ถ.1-0015 บ้ า นเมื อ งโพธิ์ – บ้ า นหนองน้ าขุ่ น อ าเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.โครงการปรับ ปรุงถนนผิว ทางลูก รัง สาย บร.ถ.1-0142 ถนน
ภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete
(โดยวิ ธี Pavement In – Place Recycling) สาย บร.ถ.1-009
บ้านหนองตราดตามุ่ง-ถนนบ้านหัวลิงบ้านโนนสมบูรณ์ อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เบิกจ่าย

หมายเหตุ

1,997,000

1,997,500

691,500
353,400
5,000,000
111,500
200,000
200,000
1,340,000
1,990,000
905,000
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
1.โครงการฝึกอบรมเพิม่ เติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
2.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
แผนงาน สาธารณสุข
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมั ย์ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ระยะที2่
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและกาจัดโรคระบาดสัตว์
(Lumpy skin disease:LSD)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.โครงการดาเนินการเลือกตั้งนายก อบจ.บร. และสมาชิกสภา
อบจ. บร.
2.โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
18 โครงการ

เบิกจ่าย

หมายเหตุ

2,000,000
200,000
1,499,934
102,052,280.58
14,500,000

93,222,361
2,994,420
231,254,896

ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
- ต้องการส่งเสริม การศึกษา ศิลปวัฒธรรม ประเพณี มากขึ้น
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม แต่อยากให้พัฒนาเส้นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับตาบลข้างเคียงได้
- ระยะเวลาในการก่อสร้างเสร็จตามที่กาหนด
- อยากให้มีการดูแลผิวทางให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางมากขึน้
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างตามข้างทางมากกว่านี้
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการก่อสร้างถนน
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเติมในการก่อสร้าง
- ต้องการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน, ระบบจราจร, เครือ่ งหมายจราจร, สะพาน) มากขึ้น
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4.2 ประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณพ.ศ.2564)
4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, บันทึกภาพ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/
กิ จ กรรม จ านวน 720 คน ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ เ จาะจง (Non-purposive sampling)
จานวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน
+/- 4%
4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานโครงการ ใช้
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, X
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ความคิดเห็นในระดับพอใจมาก
ให้คะแนน
3
ความคิดเห็นในระดับพอใจ
ให้คะแนน
2
ความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ
ให้คะแนน
1
สาหรับการแปลผลคะแนนความระดับความคิดเห็น ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง จากการ
คานวณตามสูตรหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น

=
=
=
=

พิสัย
จานวนชั้น
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
3−1

จานวนชั้น

3

0.66

ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 – 1.66
ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่พอใจ
1.67 – 2.33
ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ
2.34 – 3.00
ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก
ทั้งนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
̅
X
แทน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 720 คน
เพศ

เพศชาย
เพศหญิง

จานวน 346 คน
จานวน 374 คน

อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

18 คน
96 คน
120 คน
142 คน
196 คน
148 คน

การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

304 คน
174 คน
84 คน
126 คน
18 คน
14 คน

อาชีพ

รับราชการ
เอกชน
ค้าขาย
รับจ้าง
นักเรียน
เกษตรกร
อื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

34
60
156
126
32
294
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3.ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
48.1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
40.6
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
42.5
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
45.6
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
45.3
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
50.8
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
46.7
8) การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
48.6
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
56.7
ภาพรวม
47.2

พอใจ
48.3
55.0
53.1
50.0
52.2
45.3
50.6
48.3
40.8
49.3

ไม่พอใจ
3.6
4.4
4.4
4.4
2.5
3.9
2.8
3.1
2.5
3.5
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4. คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.37
8.31
8.30
8.31
8.33
8.36
8.37
8.40
8.34

โครงการประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2564)
โครงการ

เบิกจ่าย

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองหมี หมู่ที่ 7 ตาบลโคก
ว่าน อาเภอละหานทราย - บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 5 ตาบล ปะคา อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตาบลท่า
โพธิ์ชัย – บ้านเย้ยปราสาทหมู่ที่ 1 ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่ อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านละเบิกขาม หมู่ที่ 5 ตาบล
เสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ –บ้านหนองบอน หมู่ที่ 5 ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
4.เพื่อจ่ายเป็ น ค่าก่ อสร้ างถนนลาดยางผิ วจราจรเคพซี ล สายบ้านกอก หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่ ง
วัง – บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic
Concrete สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านด่าน–บ้านดงกระทิง
หมู่ที่ 1 ตาบลโนนขวาง อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านถาวร หมู่ที่ 1 ตาบล
ถาวร – บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านหนองถนน หมู่ที่ 3 ตาบล
ก้านเหลือง อาเภอนางรอง –บ้านโคกพะไล หมู่ที่ 4 ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
8.เพื่อจ่ายเป็น ค่ าก่ อ สร้างถนนลาดยางผิ วจราจรเคพซี ล สายบ้านหนองตะครองน้อย หมู่
ที่ 8 ตาบลโคกว่าน อาเภอละหานทราย–บ้านโคกหลักหิน หมู่ที่ 8 ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ 1 ตาบล
ตาจง – บ้านหนองถนนหมู่ที่ 4 ตาบลโคกว่าน อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1,469,000

หมายเหตุ

2,980,000
1,845,000
1,998,000
1,903,000
1,948,000
2,000,000
2,849,000
1,000,000
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โครงการ

เบิกจ่าย

10.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตาบล
ดอนกอก – บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
11.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขาม หมู่ที่ 6 ตาบล
มะเฟือง-บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1 ตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
12.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตาบล
บ้านจาน-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
13.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองชั้น หมู่ที่ 2 ตาบล
สองชั้น–บ้านตะแบก หมู่ที่ 2 ตาบลสูงเนิน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 2 ตาบล
บุกระสัง –บ้านโคกลอย หมู่ที่ 4ตาบลโคกสว่าง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
15.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic
Concrete สายบ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตาบลอิสาณ – บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตาบลเสม็ด อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
16.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ้านแสลง
โทน หมู่ที่ 2 ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย – บ้านโคกแสลงน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลเมือง
ฝาง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
17.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 5 ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย– บ้านโคกแสลงน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองฝาง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
18.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบร.ถ.1-0142 ถนนภายในนิคมสร้าง
ตนเองบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
19.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตาบลโคกสูง
– บ้านโนนจันทา หมู่ที่ 17 ตาบลเมืองไผ่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
20.เพื่อจ่ายเป็ น ค่ าปรั บปรุงถนนลาดยางผิ วจราจรAsphaltic Concrete สายบ้านหนอง
ตราดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตาบลไทยสามัคคี – บ้านเสาเดียว หมู่ที่ 1 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนอง
หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
21.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนใต้ หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัว บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 5 ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
22.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อยอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตาบล
โนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ – บ้านหนองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตาบลชุมแสง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
23.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตาบลดงอี
จาน อาเภอโนนสุวรรณ - บ้านดอนอะราง หมู่ที่ 1 ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์
24.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองไข่เต่าหมู่ที่ 11 ตาบลโกรก
แก้ว อาเภอโนนสุวรรณ - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์
25.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตลาดกระสัง หมู่ที่
9 เทศบาลตาบลกระสัง – บ้านอุดมธรรม หมู่ที่ 19 เทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
26.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ปรุงถนนผิวจราจร AsphalticConcrete สายชุมชนบุลาดวนเหนื อ
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ – บ้านหนองแปบ หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์

หมายเหตุ

1,880,000
1,510,000
1,592,000
1,887,000
482,000
1,990,000
13,770,000
17,415,000
1,985,000
497,000
1,860,000
465,500
691,500
644,500
511,500
1,945,000
3,780,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๖๒
โครงการ

เบิกจ่าย

27.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร Asphaltic Concrete (โ ดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 9 ตาบลโคกล่าม – บ้านตลาด
โพธิ์ หมู่ที่ 1 ตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอ ลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
28.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร AsphalticConcrete(โ ด ย
วิ ธี Pavement In - Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0089 บ้ า นเสื อ ชะเง้ อ –บ้ า นสระ
สะแก อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
29.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร AsphalticConcrete (โ ด ย
วิ ธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้ า นกลั น หมู่ ที่ 4 ต าบลเมื อ งไผ่ – บ้ า นหนอง
ลิง หมู่ที่ 4 ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 0 . เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร Asphaltic Concrete(โ ด ย
วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจิกน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง –
บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองแฝก อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
31.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling)สายบ้าน เขาดิน หมู่ที่ 12 ตาบลยายแย้มวัฒนา – บ้าน
ดอนหนองแหนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
32.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.1-0024 บ้านชุมแสง – บ้านสองพี่
น้อง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
33.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic Concrete สายบ้านโคก
หัวช้าง หมู่ที่ 3 ตาบลอิสาณ–ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
34.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In -Place Recycling) สายบร.ถ.1-0001 บ้านหนองปรือ – บ้านสะเดา
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
35.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In -Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0004 บ้านเสม็ดราษฎร์ –บ้านด่าน
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
36.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In -PlaceRecycling) สาย บร.ถ. 1-0017 บ้านโคกแร่ – บ้านหนองขามอาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - PlaceRecycling) สาย บร .ถ.1-0021 บ้านทุ่งแหลม – บ้านหนองปล่อง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In- Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0085 สายประทาย – ยโสธร –ทางหลวง
หมายเลข 202 อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
39.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบร.ถ. 1-0109 บ้านหนองสาม – บ้านชานิ อาเภอ
ชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
40.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - PlaceRecycling) สาย บร.ถ.1-0117 บ้านละเบิก – บ้านตาเสา
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

8,950,000

หมายเหตุ

3,432,000
1,930,000
1,989,000
1,999,000
3,640,000
1,257,000
15,060,000
11,950,000
10,050,000
6,298,000
15,325,000
16,350,000
2,500,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๖๓
โครงการ
41.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สาย บร.ถ. 1-0125 บ้านโศกกฐิน –บ้านหัวสะพาน
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
42.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0112 บ้านนาโพธิ์ – บ้านหัวขัวอาเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
43.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0100 บ้านสาวเอ้ – บ้านโนนมาลัย
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
44.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0031 บ้านโคกใหญ่ –บ้านหนองหัว
ควาย อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
45.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0095บ้านโนนมาลัย – บ้านสระบัว อาเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
46.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านเกตุ (โคกเพชร)หมู่ที่ 10 ตาบลหนองตาด - บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่
15 ตาบลชุมเห็ดอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
47.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังกั้นน้าผิวทาง Para Cape Seal เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า สาหรับอุปโภค บริโภค บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 , บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 16
ตาบลเสม็ด - บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
48.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.1-0046 สายบ้าน
ประโคนชัย - บ้านโคกสะอาด อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
49.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวจราจรAsphalticConcrete(
โดยวธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.1-0001 สาย
บ้านหนองปรือ - บ้านสะเดา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
50.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement InPlace Recycling)

เบิกจ่าย
5,374,000

หมายเหตุ

9,600,000
7,316,000
6,900,000
10,920,000
1,985,000
5,575,000

8,280,000
6,860,000
11,680,000

สาย บร.ถ.1-0016 บ้านหนองรี - บ้านหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์
51.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สาย บร.ถ.1-0142ภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (ช่วงบ้านสายโท 5
เหนือ)อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
52.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สาย บร.ถ.1-0089บ้านเสือชะเง้อ - บ้านสระสะแก อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรมั ย์
53.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0082 สาย
ทางเข้าสู่โบราณสถานปรางค์กสู่ วนแตง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
54.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สาย บร.ถ.1-0101 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านหนองผักแว่น อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรมั ย

7,890,000

3,860,000

3,115,000
3,970,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๖๔
โครงการ
55.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดินเหนือ

หมู่ที่ 3 ตาบลเขาดินเหนือ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5 ตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรมั ย์
56.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านน้อยลาคลอง หมู่ที่ 9 ตาบลละหานทราย - บ้านโคกไม้แดง หมู่
ที่ 1 ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
57.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ตาบลละหานทราย - บ้านชุมชนโคกว่าน
หมู่ที่ 9 ตาบลโคกว่าน อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี ัมย์
58.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านหัววัว หมู่ที่ 4 ตาบลเสม็ด - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบลสะแก
โพรง อาเภอเมืองบุรรี ัมย์
59.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตาบลหนองใหญ่ - บ้านชุมแสง หมู่ที่ 2
ตาบลชุมแสง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
60.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 7 ตาบลสะแก - บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12
ตาบลทุ่งวัง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
61.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement inPlace Recycling) สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง – บ้านน้า
ใส หมู่ที่ 1 ตาบลอิสาณเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
62.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement inPlace Recycling) สายบ้านบริหารชนบท หมู่ที่ 6 ตาบลทะเมนชัย–บ้านหนองมันปลา หมู่
ที่ 3 ตาบลหนองคู อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
63.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านตะแบก หมู่ที่ 10 ตาบลลุมปุ๊ก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ - บ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านยาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
64.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านเมืองดู่ หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองฝาง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ – บ้านแสลง
โทน หมู่ที่ 2 ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
65.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบลหนองกี่ - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11
ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์
66.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement inPlace Recycling) สายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 7 ตาบลท่าโพธิ์ชัย – บ้านขามน้อย หมู่ที่ 5
ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
67.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement inPlace Recycling) สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ – บ้านไร่ไถ่ หมู่ที่ 8 ตาบลท่า
โพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์

เบิกจ่าย
11,052,222

หมายเหตุ

3,792,222

3,422,222

16,750,000

14,270,000

3,260,000

7,140,000

6,880,000

6,560,000

10,000,000

8,740,000

11,440,000

10,000,000
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๖๕
โครงการ
68.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านกะหาด หมู่ที่ 4 ตาบลวังเหนือ อาเภอบ้านด่าน - บ้านพิชัยพัฒนา
หมู่ที่ 16 ตาบลหนองใหญ่ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
69.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สายบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 15 ตาบลชุมเห็ด – บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 6 ตาบล
หนองตาด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
70.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรมั ย์
71.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement inPlace Recycling) สายบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองฝ้าย อาเภอหนองหงส์ – บ้าน
หนองเทา หมู่ที่ 8 ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรรี ัมย์
72.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านยางโปร่ง
สะเดา หมู่ที่ 1 ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย –บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตาบลถาวร
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม

เบิกจ่าย
1,011,000

หมายเหตุ

4,040,000

6,123,000

9,674,000

3,702,222

402,809,888

ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
- มีการแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมถนน
- มีป้ายเตือนในขณะทาการซ่อมแซมถนน
- ระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว
- ปรับปรุงถนนได้ดีกว่าเดิม แต่อยากได้ถนนลาดยาง
- อยากให้ปรับวิสัยทัศน์ข้างทางให้สะอาดมากกว่านี้
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับตาบลข้างเคียงได้
- อยากให้เพิ่มสัญญาณเตือนมากกว่านี้
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่านี้
- อยากให้เพิ่มเครื่องหมายจราจรและสัญญาณเตือนมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
- ประชาชนบางท่านไม่ได้รับรู้ก่อนการก่อสร้างถนน
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเติมในการก่อสร้าง
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน
- ต้องการพัฒนาแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค มากขึ้น
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น
- มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างถนน
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน
- มีป้ายเตือนในขณะทาการก่อสร้างถนน
- ระยะเวลาในการก่อสร้างถนน มีความรวดเร็ว
- ผิวจราจรมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม อยากให้พัฒนาต่อไป
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๖๖
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับตาบลข้างเคียงได้
- การก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่านี้
- อยากให้ขยายไหล่ทางให้กว้างกว่านี้
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการก่อสร้างถนน
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน
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บทที่ 5
สรุปผลการติดตามและประเมินผล
๕.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,
แผนการด าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1 -5) รวมจ านวน โครงการ 136 โครงการ รวมงบประมาณ
739,740,900 บาท
โครงการที่มีการดาเนินตามแผนดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาการเกษตร แผนงานการเกษตร ด าเนิ น การ จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณโครงการ 4,000,000 เบิกจ่าย 3,994,500 คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ
0.54 ของแผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการเกษตร ดาเนินการจานวน 2 โครงการ งบประมาณ 143,500 เบิกจ่าย 77,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 53.66 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานการศึ ก ษา ด าเนิ น การจ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,700,400 บาท
เบิ ก จ่ า ย 2,510,517 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.94 ของแผนงาน และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.34
ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ดาเนินการจานวน 3 โครงการ งบประมาณ
5,600,000 เบิกจ่าย 5,311,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.23 ของแผนงาน และคิดเป็น ร้อยละ 0.72
ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 เบิกจ่าย
200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.92 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดาเนินการจานวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,685,000
เบิกจ่าย 4,235,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ดาเนินการจานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,200,000
เบิ กจ่ าย 2,200,000 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 73.33 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของแผนการ
ดาเนินงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ดาเนินการจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 เบิกจ่าย
1,499,934 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานงบกลาง ด าเนิ น การจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 เบิ ก จ่ า ย
3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของแผนการดาเนินงาน
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แผนงานสาธารณสุข แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) ดาเนินการจานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 54,700,000 เบิกจ่าย 54,698,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนงาน และคิดเป็น
ร้อยละ 7.39 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานสาธารณสุข แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) ดาเนินการจานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 14,520,000 เบิกจ่าย 14,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของแผนงาน และคิ ดเป็น
ร้อยละ 1.96 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานสาธารณสุข แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) ดาเนินการจานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 80,000,000 เบิกจ่าย 47,354,080.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.19 ของแผนงาน และคิด
เป็นร้อยละ 6.40 ของแผนการดาเนินงาน
ร ว ม ทุ ก แ ผ น ง า นยุ ท ธ ศ า สต ร์ ที่ 4 จ า น ว น 2 1 โ ค ร ง ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ค ร งการ
169,248,900 บาท มีการเบิ กจ่ าย 135,586,231.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของทุกแผนงาน
และคิดเป็นร้อยละ 18.33 ของแผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการจานวน 6 โครงการ งบประมาณ 71,310,000 เบิกจ่าย
69,468,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 9.39 ของแผนการดาเนินงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ดาเนินการจานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 31,000,000 เบิกจ่าย 27,222,361.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.81 ของแผนงาน และคิดเป็น
ร้อยละ 3.68 ของแผนการดาเนินงาน
รวมทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 7 โครงการ งบประมาณโครงการ 275,558,900
บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ย 236,271,791.85 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.74 ของทุ ก แผนงาน และคิ ด เป็ น
ร้อยละ 31.94 ของแผนการดาเนินงาน
รว มโ ครงการที่ มี กา รด าเนิ นง าน ตา ม แผน ก าร ด าเ นิ น งา น ประจ าปี พ.ศ. 25 6 4
จานวน 30 โครงการ งบประมาณโครงการ 275,558,900 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 236,271,791.85
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของทุกแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 31.94 ของแผนดาเนินงาน
แผนงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุ ม ชน ด าเนิ น การจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 854,000
เบิกจ่าย 777,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 4.90 ของแผนการดาเนินงาน
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โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนิน การตามแผนดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโ รคติ ด เชื้ อ ไว รั ส โคโ รนา โ ควิ ด -19
แพร่ระบาดภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวงกว้างในหลายๆพื้นที่ หน่วยงานสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งปิด
หมู่บ้านในหลายๆอาเภอที่มีการแพร่ระบาด ส่งผลให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถดาเนินการได้มากเท่าที่ควร และเป็นเหตุให้แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นาไปดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร
แผนงานการเกษตร ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 26,397,000
ก่อหนี้ผูกพัน 24,060,000 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 5 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,000,000
โอนลดงบประมาณ 14,999,020 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานรักษาความปลอดภัย ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 70,000
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ
แผนงานการศึ ก ษา ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 60,000
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ
แผนงานการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ จ านวน 20 โครงการ
งบประมาณ 4,570,000 โอนลดงบประมาณ 4,035,000 ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 20 โครงการ
แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 60,000
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยังไม่ได้ดาเนินการ จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ
248,055,000 ก่ อ หนี้ ผู ก พั น 188,907,066 บาท ความก้ า วหน้ า ของโครงการ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนินการ
15 โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 30 โครงการ
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
1,100,000 โอนลดงบประมาณ 1,100,000 บาท ความก้ า วหน้ า ของโครงการ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
จานวน 2 โครงการ
แผนงานงบกลาง ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 โอนลด
งบประมาณ 10,000 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 160,000,000 ก่อหนี้ผูกพัน 35,681,000 บาท ความก้าวหน้าของ
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 13 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แผนงานการศึ ก ษา ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 180,000
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
แผนงานเคหะและชุม ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 130,000
บาท ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
8,500,000 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
รวมโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2564 จานวน 106
โครงการ งบประมาณโครงการ 464,182,000 บาท งบประมาณโอนลด 20,194,020 บาท งบประมาณ
ที่ก่อหนี้ผูกพัน 248,648,066 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ 26 โครงการ
และยังไม่ได้ดาเนินโครงการ จานวน 80 โครงการ
แผนงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,000,000
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
5.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 คุ ณ ภาพยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา การประเมินยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2564
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯได้ให้คะแนนเท่ากับ 84.73 คะแนน
เกณฑ์ตัว ชี้วัดของตัว บ่ งชี้ : มีการดาเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ ม
๑๐ คะแนน เปรียบเทียบผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ๘๐ - ๘๙ คะแนน เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ 2564
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯได้ให้คะแนนเท่ากับ 87.63 คะแนน เปรียบเทียบกับเกณฑ์
คะแนนตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ที่ 2 เท่ากับ 3 คะแนนของตัวบ่งชี้
เกณฑ์ตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ : มีการดาเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เปรียบเทียบผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ๘๐ - ๘๙ คะแนน เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3 การด าเนิ น โครงการ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี พ .ศ. 2564
จ านวน 590 โครงการ น ามาจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี 2564 จ านวน 136 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 23.05 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) การดาเนินการตามแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.06 ของแผนการดาเนินงาน
เกณฑ์ตัวชี้วัด : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
เท่ากับไม่ได้คะแนนของตัวบ่งชี้
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สรุปการประเมินตามตัวบ่งชี้
1. คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. การดาเนินโครงการ

เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้
เท่ากับ 3 คะแนนของตัวบ่งชี้
เท่ากับไม่ได้คะแนนของตัวบ่งชี้

คะแนนของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 6 คะแนน เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30
คะแนน อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ากว่า 0-10 คะแนน
เท่ากับต้องปรับปรุง
๕.๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
๕.๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาพรวมยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2564
ผลการด าเนิ น งานภาพรวมยุ ท ธศาสตร์ อยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.9
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 46.9 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.2
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 สรุปดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาการเกษตร ความพึ ง พอใจ ภาพรวม ..8.61. คะแนน
ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 คะแนน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 บ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ความพึ ง พอใจภาพรวม 8.39
คะแนน ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นมีความโปร่งใสในการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรม 8.45 คะแนน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาขี ด สมรรถนะองค์ ก ร ความพึ ง พอใจภาพรวม 8.73 คะแนน
ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 คะแนน
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5.3.2 ประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณพ.ศ.2564)
ผลการด าเนิ น งานภาพรวมยุ ท ธศาสตร์ อยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.2
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 49.3 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.5
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 บ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ความพึ ง พอใจภาพรวม 8.34
คะแนน ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 คะแนน
สรุปข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
 ด้านข้อมูลการให้บริการ
- มีการแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน
 ด้านการอานวยความสะดวกในขณะให้บริการ
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมถนน
- มีป้ายเตือนในขณะทาการซ่อมแซมถนน
 ด้านการบารุงรักษา
- ระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว
 ด้านคุณภาพถนน
- ปรับปรุงถนนได้ดีกว่าเดิม แต่อยากได้ถนนลาดยาง
- อยากให้ปรับวิสัยทัศน์ข้างทางให้สะอาดมากกว่านี้
 ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับตาบลข้างเคียงได้
- อยากให้เพิ่มสัญญาณเตือนมากกว่านี้
 ด้านความปลอดภัย
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่านี้
- อยากให้เพิ่มเครื่องหมายจราจรและสัญญาณเตือนมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ประชาชนบางท่านไม่ได้รับรู้ก่อนการก่อสร้างถนน
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเติมในการก่อสร้าง
 ด้านการพัฒนา
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน
- ต้องการพัฒนาแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค มากขึ้น
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น
 ด้านข้อมูลการให้บริการ
- มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างถนน
 ด้านการอานวยความสะดวกในขณะให้บริการ
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน
- มีป้ายเตือนในขณะทาการก่อสร้างถนน
 ด้านการบารุงรักษา
- ระยะเวลาในการก่อสร้างถนน มีความรวดเร็ว
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 ด้านคุณภาพถนน





- ผิวจราจรมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม อยากให้พัฒนาต่อไป
ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับตาบลข้างเคียงได้
- การก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ด้านความปลอดภัย
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่านี้
- อยากให้ขยายไหล่ทางให้กว้างกว่านี้
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการก่อสร้างถนน
ด้านการพัฒนา
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน
- ต้องการส่งเสริม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มากขึ้น
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร / แผนงานการเกษตร
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานการศึกษา
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานสังคมสงเคราะห์
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
*******************************************************

ภาพกิจกรรม
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
*******************************************************

