รายงานผลการดําเนินงาน
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
แกนหลักสานพลังประชารัฐ เพื่อเข้าร่ว มดํา เนิน การก่อสร้า ง ซ่อมแซม ปรับ ปรุงที่อยู่อาศัย และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ
เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ และเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
นับเป็นโอกาสอันดีที่เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังความร่วมมือ
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ดําเนินกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ รวม
เป็นพลังประชารั ฐ สานต่อหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ย ากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนในพื้น ที่ตําบลอรพิมพ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยร่วมกัน
ดําเนินกิจกรรมก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจนให้
มีที่อยู่อาศัยมั่นคง และดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาม “โครงการบ้ า นท้ อ งถิ่ น ประชารั ฐ ร่ ว มใจ เทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น ราชิ นี ” ของเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสานพลังประชารัฐ ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความ
มั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ
๒.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสที่
ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.๓ เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และสานต่อหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
๒.๔ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้สานพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนในพื้นที่ตําบลอรพิมพ์ ให้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจนในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ์
๔. วิธีการดําเนินงาน
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่มีลักษณะเป็นประชารัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ ผู้นําท้องที่ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรศาสนา องค์กรการศึกษา องค์กรชุมชน และ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทําหน้าที่กําหนดจํานวนเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับความช่วยเหลือ การกําหนดวิธีการช่วยเหลือและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

๔.๒ ใช้ กระบวนการประชาคมหมู่บ้า น ในการพิ จ ารณาคัด เลือกผู้ที่ส มควรได้ รับ ความ
ช่วยเหลือจากแต่ละหมู่บ้าน
๔.๓ จัดหาทุนดําเนินงาน โดยรวมพลังแหล่งทุนในพื้นที่ และทุนจากผู้แสดงเจตจํานงเข้า
ร่วมโครงการเป็นสําคัญในลําดับแรก ร่วมกับงบประมาณของเทศบาลตําบลอรพิมพ์
๔.๔ มอบหมายกองช่างออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศและลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๕ ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยดําเนินการลักษณะจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และใช้แรงงานก่อสร้างจากผู้เสียสละแรงงานช่วยเหลือเป็นลําดับแรก หรืออาจใช้วิธีการจ้างแรงงาน
ดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสม
๔.๖ สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบ้านที่
ก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงแล้ว ควรมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ที่จะเป็นในการดํารงชีวิต
๔.๗ สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้นายกเทศมนตรีตําบล
อรพิมพ์ทราบ รวมถึงรายงานให้หน่วยงานที่กํากับดูแลทราบตามลําดับ
๕. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. งบประมาณดําเนินงาน
๖.๑ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
วัสดุ วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท และที่โอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวด
ค่าใช้สอย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาทรวม งบประมาณ
จากเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
จัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย จํานวน ๒ หลัง ประกอบด้วย
๖.๑.๑ นายนิกร มัทวะรัตน์
บ้านเลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๑งบประมาณ ๖๓,๔๐๐ บาท
๖.๑.๒ นายนัด อักษรครบุรี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖๓,๔๐๐ บาท
จัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย จํานวน ๒ หลัง ประกอบด้วย
๖.๑.๑ นายนิกร มัทวะรัตน์
บ้านเลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๑งบประมาณ ๖๓,๔๐๐ บาท
๖.๑.๒ นายนัด อักษรครบุรี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖๓,๔๐๐ บาท
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม /ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จํานวน ๑ หลัง คือ
๖.๑.๓ นายพบ จามเกษม
บ้านเลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓,๒๐๐ บาท
๖.๒ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนในพื้นที่ ทุนจากผู้แสดงเจตจํานงเข้าร่วมโครงการ และเงิน
บริจาค รวม ๕๔,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซม /ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จํานวน ๒ หลัง ประกอบด้วย
๖.๒.๑ นางฝอย สุดกระโทก บ้านเลขที่ ๒๓๘ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๔,๙๐๐ บาท
๖.๒.๒ นางผิน กากิ่ง
บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ บาท

๖.๓ งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ร่วมกับ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรศาสนา
องค์กรการศึกษา องค์กรชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตําบลอรพิมพ์
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เทศบาลตําบลอรพิมพ์สามารถสานพลังประชารัฐ ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ
๘.๒ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรศาสนา องค์กรการศึกษา องค์กรชุมชน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตําบลอรพิมพ์ ได้สํานึกในความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รวม
พลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๘.๓ ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสและมีส่วนในการรวมพลังเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้ และสานต่อหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
๘.๔ เกิดพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้พิการ หรือผู้ยากจนในพื้นที่ตําบลอรพิมพ์ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผลการดําเนินงาน
9.1 ผลที่ได้จากการดําเนินงาน
9.1.1 เชิงปริมาณ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจนในเขตเทศบาล
ตําบลอรพิมพ์ จํานวน 20 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี
9.1.2 เชิ งคุ ณภาพ ประชาชนผู้ ด้อ ยโอกาส ผู้ย ากไร้ ผู้ พิก าร หรือ ผู้ย ากจนในเขต
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ที่ ดี เกิ ด ความรั ก และความสามั ค คี สํ า นึ ก ใน
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริได้
10. ผลการเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายใน
โครงการบ้านท้องถิน่ ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี คิดเป็นร้อยละ
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
มากที่สุด(ร้อยละ 85), มาก(ร้อยละ 15), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)
2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
มากที่สุด(ร้อยละ 65), มาก(ร้อยละ 35), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)

3. การอํานวยความสะดวกกับผู้ยากไร้
มากที่สุด(ร้อยละ 80), มาก(ร้อยละ 20), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)
4. การอธิบาย ชี้แจง แนะนําข้อมูลให้กับผู้ยากไร้ มีความชัดเจน ครบถ้วน
มากที่สุด(ร้อยละ 65), มาก(ร้อยละ 35), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)
5. มีการเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับการสนับสนุน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
มากที่สุด(ร้อยละ 100), มาก(ร้อยละ 0.00), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00),
น้อยที่สุด(ร้อยละ 0.00)
จากด้านการประเมินโครงการ
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตรงตามแบบที่ทางเทศบาลฯกําหนด
มากที่สุด(ร้อยละ 100), มาก(ร้อยละ 0.00), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00),
น้อยที่สุด(ร้อยละ 0.00)
2. การดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีมาตรฐาน
มากที่สุด(ร้อยละ 100), มาก(ร้อยละ 0.00), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00),
น้อยที่สุด(ร้อยละ 0.00)
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีความเหมาะสมและสําเร็จ
ตามที่เวลากําหนด
มากที่สุด(ร้อยละ 95), มาก(ร้อยละ 5), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)
4. ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพอย่างทั่วถึง
มากที่สุด(ร้อยละ 85), มาก(ร้อยละ 15), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00), น้อย
ที่สุด(ร้อยละ 0.00)
11. สรุปรวมผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด(ร้อยละ 86.11), มาก(ร้อยละ 13.89), ปานกลาง(ร้อยละ 0.00), น้อย(ร้อยละ 0.00),
น้อยที่สุด(ร้อยละ 0.00)
ดังนั้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 20 ราย มีความพึงพอใจในโครงการ มากและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ
11.1 ควรมีช่างที่ชํานาญการในการก่อสร้าง
11.2 อยากให้เพิ่มการฝึกอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม
11.3 ควรมีงบประมาณในการดําเนินโครงการมากกว่านี้
11.4 ควรมีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี

12. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีช่างผู้ชํานาญการ เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง
12.2 จัดทําโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2561
เพื่อเป็นการฝึกอบรมและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
12.3 ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง จํานวน 30,000 เพื่อให้สามารถดําเนินการโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
*****************************************

