ส่วนที่ 1 บทนา
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๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จาเป็นช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามที่ให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรื อไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ดู ว่ า แผนงาน โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาได้ รั บ ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นปริ ม าณ และคุ ณ ภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เ พียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) การดาเนินการตาม
แผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิ ดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น ที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการ
ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๒

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการทีไ่ ม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จา่ ยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2561กาหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่า งน้ อยปีล ะ 1 ครั้ง ภายในเดือ นตุ ลาคมของทุก ปี และภายใน 60 วั นหลัง จากที่ ข้อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศใช้
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การกาหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
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1) ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นภายในตุลาคม เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.3 ความเพีย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรสาหรับ การดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่
มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ ที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.5 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
2. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นทีป่ ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ
ห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเพือ่ ดาเนินการต่อไป
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตัง้ ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ตุลาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

สภาท้องถิน่

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ตัง้ ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับ แต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้ เ ป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
สามสิบวัน
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
(1) จัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้สานักปลัด
(2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการสารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
(3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงดาเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และ
ข้อ 2) แล้ว ตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพีย งใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขการ
วางแผนดาเนินการในปีถัดไป ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคื อนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ
แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ต่ าง ๆ ของการจัดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นและการ
ดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้ การใช้ท รั พยากรต่ างๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒนาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สามารถวินิจฉั ย สั่งการได้อย่างถู กต้อง ชัดเจน รัดกุ มมี เหตุมีผลในการ
พั ฒนาท้องถิ่ นให้สอดคล้ องกั บสภาพความเป็ นจริ งและตามอ านาจหน้ าที่ นอกจากนี้ยั งสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ ได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกิ ดความส าเร็ จตามเป้ าหมายหลั ก มี ความสอดคล้ องและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม ได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ
พัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศ
ทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม ได้กาหนดไว้และได้นามาใช้เป็นกรอบในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
"แหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวติ ดีถ้วนหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข"
พันธกิจ
1. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสิ นใจการวางแผนพั ฒนา การตรวจสอบเพื่ อให้ เกิดความโปร่งใสในการบริ หารและการปกครอง
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
พร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจานวนประชาชนในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น
5. พัฒนาคนให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มสี ุขภาพอนามัยที่ดี และมีครอบครัวที่อบอุ่น
สังคมอยู่ดีมีสุข
6. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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7. พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม ที่จะดาเนินการใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ
1. การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุขมีความโปร่งใสใน
การบริหารและการปกครอง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
4. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวกทั่วถึง และได้มาตรฐาน
5. ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรู้และอนามัยที่ดี
6. ประชาชนมีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่มได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานงานบริหารการศึกษา
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.6 แผนงานการเกษตร
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
ของจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัตแิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และ
ระยะ ๖ เดือน
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕63
-------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานผลการดาเนินงานระยะ 1 ปี
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕63
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปีท่ี 1 2561
ปีท่ี 2 2562
ปีท่ี 3 2563
ปีท่ี 4 2564
ปีท่ี 5 2565
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง 28 14,283,000 69 29,781,500 150 93,852,090 152 94,710,090
130
94,480,000
พืน้ ฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3
200,000
5
280,000
6
300,000
6
300,000
6
300,000
ชุมชนเข้มแข็ง
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
60 20,779,760 73 20,972,970 76 20,599,022 76 21,608,722
76
21,883,722
4.การพัฒนาบริหาร
การเมือง การปกครอง
รวม

4

1,170,000

5

1,190,000

5

1,190,000

5

1,190,000

95

36,432,760 152 52,224,470 237 115,941,112 239 119,223,812

5

1,190,000

217 118,563,722
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1)โครงการ
2)โครงการ
ที่ดาเนินการ
ที่อยู่ระหว่าง
ยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
70
1.การพัฒนาโครงสร้าง
58.82
พืน้ ฐาน
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
38
3.การพัฒนาคุณภาพชีวติ
31.93
3
4.การพัฒนาการบริหาร
2.52
การเมือง การปกครอง
111 93.27
รวม
-

3)โครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

4)โครงการ
ที่มีการยกเลิก

โครงการ
โครงการ
ที่มีการ
ทั้งหมด
เพิม่ เติม
1)+2)+3)+4)
จานวน จานวน ร้อยละ
70 58.82

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

6.73
-

-

-

-

46
3

38.66
2.52

8

6.73

-

-

-

119

100
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) งบประมาณตั้งไว้ 20,937,038.-บาท
งบปกติ
เงินสะสม
รวม
ยุทธศาสตร์
จานวนเงิน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวนเงิน
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6,462,515
54.03
8,975,900
100
15,438,415
2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง
3.การพัฒนาคุณภาพชีวติ
4,765,123
39.84
4,765,123
4.การพัฒนาการบริหาร
การเมือง การปกครอง
รวม

ร้อยละ
73.74

22.76

733,500

6.13

-

-

733,500

3.50

11,961,138

100

8,975,900

100

20,937,038

100
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รายการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
278,859 211,756.21
แรงต่าเพิ่มเติมบ้านโคก
ล่ามหมูท่ ี่ 8 บ้านนาล้อม
หมูท่ ี่ 15 บ้านหนองรวก
พัฒนา หมูท่ ี่ 18

2 โครงการขยายเขตประปา
250,000
249,390
ส่วนภูมภิ าคสาขา
แก้งคร้อขยายเขต
จาหน่ายประปาส่วน
ภูมภิ าค บ้านหนองรวก
พัฒนา หมูท่ ี่ 18

3 โครงการก่อสร้างเรือน
100,000
99,800
เพาะชาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสว่างปุญญาวาส
หมูท่ ี่ 8

4 โครงการต่อเติมอาคาร
500,000
499,000
พัสดุเป็นห้องกองช่าง
หมูท่ ี่ 14

5 โครงการก่อสร้างถนน
240,000
239,500
คสล.สายคุ้มท่าขาม หมู่ที่
13 บ้านนาแกใต้

6 โครงการก่อสร้าง
240,000
239,500
ถนน คสล. สายนาตา
แก้ว หมูท่ ี่ 10
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ลาดับ
ที่

7

8

9

10

11

12

ชื่อโครงการ

บ้านนาแกเหนือ
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายโนนส้ม
โฮง – หนองผือ หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายป่าช้า
สาธารณะประโยชน์ –ลา
ห้วยอีงอ่ ง หมูท่ ี่ 9,11
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายภายใน
ศูนย์วัดชัยมงคล จาก
ประตูรวั้ ด้านทิศ
ตะวันออกศูนย์ฯมายัง
หน้าเสาธงหมูท่ ี่ 2 บ้าน
หนองรวก
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายภายใน
หมูบ่ ้านต่อจากคอนกรีต
เดิม หมูท่ ี่ 12
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายลาห้วย
ใหญ่ – แยกดงพอง,
นกเขาทอง หมู่ที่ 14
บ้านโนนรัง
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหน้าบ้าน
นายบุญเฮียง แก้วมูลมุข
หมู่ที่ 15

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ


-

-



-

-

386,000

385,000



-

-

139,000

138,500



-

-

217,000

216,500



-

-

240,000

239,000



-

-

215,000

214,500

266,000

265,500
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

386,000
385,000

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
นาแก-โปร่งช้าง หมู่
ที่ 7,16,17

14 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายจากบ้าน
นางสุวาณี ไกรศรี
–แยกโสกไส้ไก่
หมูท่ ี่ 19 บ้านโคกล่าม
15 โครงการเสริมผิวทางแอส 
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านโคก
งาม หมูท่ ี่ 1

16 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านหนอง
รวก หมู่ที่ 2

-

-

240,000

238,500

-

-

416,000

415,000

-

-

358,000

357,000

17 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านนกเขา
ทอง หมูท่ ี่ 4



-

-

257,000

256,500

18 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้าน
ดงพอง หมู่ที่ 5



-

-

266,000

265,500
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

19 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า คสล. ถนน
ภายในหมูบ่ ้านหนองไผ่
ล้อม จานวน 2
ช่วง หมูท่ ี่ 6
20 โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้น คสล. อ่างห้วยนา หมู่
ที่ 10 บ้านนาแกเหนือ
21 โครงการซ่อมแซมฝายน้า
ล้นลาห้วยเซียม หมู่ที่ 9
22 โครงการซ่อมแซมคันกั้น
น้าลาห้วยเซียม
หมูท่ ี่ 14
23 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองรวกม.2บ้านโคกล่าม ม.8
24 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากแยก
แก้งคร้อ,นาแก-ฟาร์มกุ้ง
หมูท่ ี่ 18

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

222,000
221,500



-

-

130,000

130,000



-

-

24,300

24,300



-

-

58,400

58,400



-

-

200,000

199,800



-

-

190,000

189,900

25 โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยสิง่ ปฏิกูลและน้าเสีย



-

-

50,000

50,000
(ไม่ใช้งบประมาณ
ในการจัด
โครงการ)

รวมจานวน 25 โครงการ

25

-

-

6,613,859 5,789,346.21
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ลาดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ
โครงการจ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเสริมผิวทางแอส
488,000
487,000
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านโคก
งาม หมูท่ ี่ 1

โครงการเสริมผิวทางแอส
499,000
494,000
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านหนอง
รวก หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
150,000
149,500
ลูกรัง สายนาหนองทุ่มแยกหนองรวก,โคกล่าม
หมูท่ ี่ 3

โครงการเสริมผิวทางแอส
480,000
475,000
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านนกเขา
ทอง หมูท่ ี่ 4

โครงการเสริมผิวทางแอส
480,000
475,000
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านดง
พอง หมูท่ ี่ 5
โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านหนอง
ไผ่ลอ้ ม หมูท่ ี่ 6



-

-

476,000

471,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๑๙

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายจากบ้านนาแกโปร่งช้าง บ้านนาแก,บ้าน
นาแกศรีสวัสดิ์ บ้านนา
แกท่าขอนยุง หมูท่ ี่
7,16,17
8 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สาย
ถนนภายในหมู่ บ้ า นโคก
ล่าม หมูท่ ี่ 8
9 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายป่าช้า
สาธารณะ – ห้วยอีงอ่ ง
บ้านนาหนองทุ่มใต้
หมู่ที่ 9
10 โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คสล.สายนาตาแก้ว บ้าน
นาแกเหนือ หมูท่ ี่ 10
11 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายเลียบลาห้วย
ใหญ่ บ้านนาหนองทุ่ม
กลาง หมูท่ ี่ 11
12 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก จากโนนสง่าถึง
ซับจันทร์แดง บ้านโนน
สง่า หมู่ที่ 12

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

301,600
299,500



-

-

488,000

484,000



-

-

150,000

149,000



-

-

210,700

209,000



-

-

210,700

204,000



-

-

150,000

148,000
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๒๐

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านนาแกถึงท่าขาม
หมูท่ ี่ 13 บ้านนาแกใต้
14 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายลาห้วยใหญ่ –
แยกดงพอง,นกเขาทอง
บ้านโนนรัง หมูท่ ี่ 14
15 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านนา
ล้อม หมู่ที่ 15
16 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านหนอง
รวกพัฒนา หมูท่ ี่ 18
17 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต สาย
ถนนภายในหมู่บ้านโคก
ล่ามพัฒนา หมูท่ ี่ 19
18 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคกงามถึง
ที่นานางราตรี หมู่
ประเสริฐ หมูท่ ี่ 1 บ้าน
โคกงาม
19 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายโรงงานเหล็ก
กรีนโปร – ไร่อ้อยภูเขียว

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

150,000
149,000



-

-

210,700

209,000



-

-

465,000

461,000



-

-

444,000

440,000



-

-

480,000

476,000



-

-

129,200

129,000



-

-

120,000

120,000
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๒๑

ลาดับ
ที่

20

21

22

23

24

25

ชื่อโครงการ

หมูท่ ี่ 2 บ้านหนองรวก
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายโนนส้มโฮง –
สามแยกห้วยอีด่าน หมูท่ ี่
3 บ้านนาหนองทุ่ม
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายนกเขาทองถึง
ซับจันทร์แดง หมูท่ ี่ 4
บ้านนกเขาทอง
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายบ้านดงพอง –
ห้วยวังหว้า หมูท่ ี่ 5 บ้าน
ดงพอง
โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายแยกวัดป่าโนน
สะเดา - ทีน่ านายจาปี
ศรัทธาคลัง หมูท่ ี่ 6
บ้านหนองไผ่ล้อม
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายสุดลาดยางโปร่งช้าง หมูท่ ี่ 7
บ้านนาแก
โครงการซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายจากที่
สาธารณะโปร่งใหญ่ สาม
แยกนาแก ตลุกหิน บ้าน
โคกล่าม หมูท่ ี่ 8

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ


-

-

116,000

116,000



-

-

133,200

133,000



-

-

116,000

116,000



-

-

96,400

96,400



-

-

132,700

132,500



-

-

174,000

173,000
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๒๒

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

26 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจากศูนย์เด็ก
เล็ก – โปร่งใหญ่ หมูท่ ี่ 8
บ้านโคกล่าม
27 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจากห้วยอีง่อง
- ที่นานายจาเนียร ศรี
พันธ์ หมูท่ ี่ 9 บ้านนา
หนองทุ่มใต้
28 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านนาแก
เหนือถึงแอ่นเปลือย หมูท่ ี่
10 บ้านนาแกเหนือ
29 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
สายเลียบลาห้วยใหญ่
หมูท่ ี่ 11
บ้านนาหนองทุ่มกลาง
30 โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล.สายภายในหมูบ่ ้าน
ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่
ที่ 12 บ้านโนนสง่า
31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหน้าอ่างเก็บ
น้าท่าขาม – แยกอ่างผา
หิน หมูท่ ี่ 13 บ้านนาแก
ใต้

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

123,600
123,600



-

-

117,200

117,200



-

-

120,000

120,00



-

-

130,000

130,000



-

-

199,000

198,500



-

-

124,300

124,000
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๒๓

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

32 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายเลียบลาห้วย
ใหญ่ หมูท่ ี่ 14บ้านโนนรัง
33 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายน้าล้นโปร่ง
ขาม (ฝายดิน) หมูท่ ี่ 15
บ้านนาล้อม
34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
โปร่งช้างถึงท่าขาม บ้าน
นาแกศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 16
ตาบลนาหนองทุ่ม
35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
ห้วยอีด่านถึงฝัง่ ตะวัน
ออกหมู่บ้าน บ้านหนอง
รวกพัฒนา หมูท่ ี่ 18

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

130,000
130,000



-

-

267,800

267,500



-

-

120,100

120,000



-

-

115,400

115,000

36 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ที่นานายบรรจง ศรีสุชาติ
ถึง ทีน่ านายสมควร ประ
จนหาร หมูท่ ี่ 19



-

-

113,800

113,800

37 โครงการซ่อมแซมคันกั้น
ลาห้วยเซียม หมูท่ ี่14



-

-

58,400

58,400
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๒๔

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโปร่งช้างถึงท่า
ขาม บ้านนาแกศรีสวัสดิ์
หมู่ที่ 16
39 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากแยก
แก้งคร้อ,นาแก-ฟาร์มกุ้ง
หมูท่ ี่ 18
40 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองรวก หมูท่ ี่
2- บ้านโคกล่าม หมูท่ ี่ 8
41 โครงการซ่อมแซมฝายน้า
ล้น คสล.ลาห้วยเซียม
หมูท่ ี่ 9
42 โครงการซ่อมแซมคันกั้น
น้าลาห้วยเซียม หมูท่ ี่ 14
43 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโปร่งช้างถึงท่า
ขาม หมูท่ ี่ 16
44 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านหนองรวก
หมูท่ ี่ 2-บ้านโคกล่าม
หมูท่ ี่ 8
45 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายจากแยกถนน
แก้งคร้อ,นาแก-ฟาร์มกุ้ง
หมูท่ ี่ 18
รวมจานวน 45 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณ
งบประมาณ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่
เบิกจ่าย
ดาเนินการ
ได้รับ

200,000
199,800



-

-

190,000

189,900



-

-

200,000

199,800



-

-

25,300

25,300



-

-

58,400

58,400



-

-

199,800

199,800



-

-

199,800

199,800



-

-

189,900

189,900

45

-

-

10,274,00

9,649,100
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๒๕

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของนักเรียน
2 โครงการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3 โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหน่วย
ประสบการณ์การเรียนรู้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
2 ศูนย์
4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.นาหนองทุ่ม
5 โครงการอบรมค่าย
เยาวชน เศรษฐกิจ
พอเพียง
6 โครงการอบรมเข้าค่าย
วิชาการอาเซียน (AEC)
7 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย



-

-

82,000

59,205



-

-

36,000

21,000



-

-

40,000

40,000

-

-



100,000

-



-

-

40,000

40,000



-

-

90,000

90,000



-

-

1,015,510

902,092
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๒๖

ลาดับ
ที่

8

9

10
11

12
13
14
15
16

ชื่อโครงการ

2,18,8,19 จานวน 2
ศูนย์
โครงการจัดซือ้ อาหาร
เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขตพืน้ ที่ อบต.นาหนอง
ทุ่ม จานวน 6 โรงเรียน
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2
ศูนย์
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับโรงเรียน
ในเขตพืน้ ที่ อบต.นาหนอง
ทุ่ม จานวน 6 โรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการจัดซือ้ หนังสือ
เรียน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน
โครงการจัดซือ้ เครื่องแบบ
นักเรียน
โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
โครงการเลีย้ งปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์และทานาข้าว

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย



-

-

333,200

333,200



-

-

1,852,000

1,852,000



-

-

100,000

100,000



-

-

115,600

115,600



-

-

9,400

9,400



-

-

9,400

9,400



-

-

14,100

14,100



-

-

20,210

20,210



-

-

15,000

15,000
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๒๗

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย

โรงเรียนบ้านโคกงาม
หมูท่ ี่ 1
17

18

19

20

21

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบ่อซีเมนต์ โรงเรียน
บ้านหนองรวก หมูท่ ี่ 2
โครงการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ โรงเรียนบ้าน
นกเขาทอง หมู่ที่ 4
โครงการผลิตและใช้ส่อื
การเรียนการสอนโรงเรียน
บ้าน
ดงพอง หมูท่ ี่ 5
โครงการกิจกรรมเกษตร
ชีวภาพเพื่อการเรียนรู้
ทักษะอาชีพแบบพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลอ้ ม
หมูท่ ี่ 6
โครงการห้องเรียน
เพือ่ การเรียนรู้โรงเรียน
บ้านโคกล่าม หมูท่ ี่ 8

รวมจานวน 21 โครงการ



-

-

15,000

15,000



-

-

15,000

15,000



-

-

10,000

10,000



-

-

20,000

20,000



-

-

15,000

15,000

20

-

1

3,947,420

3,696,207
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๒๘

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินกา อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
รแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย
เสร็จ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ
3.2 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
27,475
36,059
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โอนเพิ่ม
8,584

2 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
30,000
30,000
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม

3 โครงการส่งเสริมแพทย์แผน
30,000
30,000
ไทยใส่ใจในคุณภาพชีวติ

4 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
80,000
80,000
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

5 โครงการพัฒนาระบบ
20,000
20,000
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

6 โครงการรณรงค์และแก้ไข
50,000
50,000
ปัญหายาเสพติด To/Be
number/one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กันญาสิริวัฒนาพรรณวดี

7 โครงการสืบสานพระราช
30,000
30,000
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
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๒๙

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินกา อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
รแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย
เสร็จ

โอนตั้งใหม่
28,607
28,607

8 โครงการพลังคนไทยร่วมมือ
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา
(Covid-19)
รวมจานวน 8 โครงการ
8
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2 โครงการอบรมสัมมนา
จริยธรรม คุณธรรม
รวมจานวน 2 โครงการ
1
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน

2 โครงการส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาในด้านอาชญากรรม
โรคเอดส์การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ สตรีและ
ครอบครัว

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการและ
ผูด้ ้อยโอกาส

-

304,666

304,666



30,000

-

-

50,000

18,000

-

1

80,000

18,000

-

-

12,000

-

-

-

25,000

16,000

-

-

13,900

11,950

-

-

40,900

19,450

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๓๐

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินกา อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
รแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย
เสร็จ
4
รวมจานวน 4 โครงการ
91,800
47,400
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1 โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
12,450
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้
70,000
104,742
ชุมชน
โอนเพิม่
50,000

3 โครงการจัดประชุมประชาคม
30,000
16,378
ตาบลหรือจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.เคลือ่ นที่
รวมจานวน 3 โครงการ
2
1
162,450
121,120
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

50,000
1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กจมน้า

150,000
139,185
2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
(โอนตั้งใหม่)
ประจาอบต.นาหนองทุ่ม

29,100
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและการ
อพยพหนีไฟในสานักงานและ
สถานศึกษา

25,050
4 โครงการให้ความรูเ้ รื่องภัย
ต่างๆ ให้กับประชาชน

281,200
432,710
5 โครงการจัดฝึกอบรม เพิ่มพูน
ประสิทธิและศึกษาดูงานของ
โอนเพิม่
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
151,510
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๓๑

ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินกา อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณ
รแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย
เสร็จ

พลเรือน
รวมจานวน 5 โครงการ
2
3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3.7 แผนงานการเกษตร

1 โครงการตั้งด่านจุดสกัดเฝ้า
ระวังการตัดไม้ทาลายป่าการ
ลักลอบขนของป่า

2 โครงการรักน้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

3 โครงการคุ้มครองดูแล
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
รวมจานวน 3 โครงการ
1
2
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร การเมือง การปกครอง
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานของพนักงานจ้าง
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต. ผู้นา
ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการใน
ท้องถิ่น

2 โครงการทบทวนการจัดทาแผน
ทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน
รวมจานวน 3 โครงการ

686,860

571,895

49,950

-

20,000

-

19,540

5,940

89,490

5,940

447,580
โอนเพิ่ม
22,635

470,215

250,000

733,500



-

-

100,000
(โอนเพิ่ม
150,000)
20,000

3

-

-

740,215

13,285
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๓๒

ผลการดาเนินการด้านครุภัณฑ์

โครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือใบหน้า
และบัตรประชาชน
2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ทีไ่ ด้รับ
เบิกจ่ายไป
ดาเนินการ



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.เครือ่ งพิมพ์ Muttifunctioncแบบ
ฉีด

4.เครือ่ งคอมพิวเตอร์

5.เครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง)
รวมจานวน 5 รายการ
1.2 แผนงานการศึกษา
1.ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

1.เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือใบหน้า
และบัตรประชาชน

2.ตู้เหล็กแบบ 4 ชิ้น
3.ถังน้าแบบพลาสติก
2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.เครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
รวมจานวน 6 รายการ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

13,900
(โอนตั้งใหม่)
54,000
(โอนตั้งใหม่)

13,900
54,000

-

-

16,000

16,000

-

-

17,000
17,000
117,900

17,000
17,000
117,900

-

-

27,800

-

-

27,800
(โอนตั้งใหม่)
14,000
34,000
12,100

12,100

14,000
34,000

-

-

19,000

19,000

-

-

51,000
143,900

51,000
143,900
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๓๓

โครงการ

1.ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.เครื่องปรับอากาศชนิดตัง้ พืน้
หรือแขวน
2.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ทีไ่ ด้รับ
เบิกจ่ายไป
ดาเนินการ


-

-

42,300

42,300



-

-

17,000

17,000

8,000

8,000

22,000
89,300
351,100

22,000
89,300

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด (Inkjet)
3.ประเภทครุภัณฑ์สารวจ

4.กล้องระดับ
รวมจานวน 4 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

351,100
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๓๔

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2563
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่ายไป
ดาเนินการ

1.โครงการชุดอุปกรณ์สาหรับ
30,500
30,500
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศDLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง
ปุญญาวาส

2.โครงการอุดหนุนการจัดทา
30,438
30438
หน้ากากอนามัย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

60,938

60,938

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
1. มีโครงการ/แผนงานจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้
2. งบประมาณในการดาเนินการมีไม่เพียงพอ
3. ได้รบั งบประมาณล่าช้า
4. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
5. ด้ า นระเบี ย บกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ บางอย่ า ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้
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๓๕

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
จากการติด ตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาหนองทุ่ม การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม2562 –
เดือนกันยายน 2563) โดยการประเมินผลจากการที่ได้รั บงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ โครงการตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีทั้งหมด
237 โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.21 ของ
โครงการตามแผนพัฒนา
๑.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดาเนินแล้วเสร็จจานวน 111 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 93.27 ของโครงการที่ได้อนุมัตงิ บประมาณ คิดเป็นร้อยละ 46.83 ของโครงการตามแผนพัฒนา
1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -ของโครงการที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการตามแผนพัฒนา
1.4 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.73 ของโครงการที่
ได้อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.37 โครงการตามแผนพัฒนา
สรุปการดาเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(รอบเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ที่ดาเนินการ
ที่อยู่ระหว่าง
ทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
ทัง้ หมด
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
111
93.27
8
6.73
100.00
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2. ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาหนองทุ่ม)
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม มีระดับความสาเร็จที่สามารถ
บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้า หมายที่ ว างไว้และประชาชนมี ความพึ ง พอใจสูง สุด จึงมี ข้อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
2) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนัน้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาปรับลดโครงการ แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
นาไปสู่การปฏิบัติ หากยังมีความจาเป็ นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการขับเคลื่อ นพัฒนาให้
เห็นเป็นรูปธรรม
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
แบบประเมินความพึงพอใจรอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผู้ทาแบบประเมินทาเครื่องหมาย ()
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 - 60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
62
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม
29
9
63
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
31
6
กิจกรรม
63
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
28
9
กิจกรรม
62
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
27
11
สาธารณะ
70
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
23
7
62
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
27
11
66
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
27
7
65
8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
27
8
64 %
ภาพรวม
27 %
8%
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม
10
8
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
10
7
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10
8
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
10
7
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
7
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
10
8
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
10
8
8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
8
รวมคะแนน
80
61
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม
10
9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
10
9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10
8
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
10
9
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
8
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
10
9
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
10
9
8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
9
รวมคะแนน
80
70
ประเด็นการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม
10
8
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
10
8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10
8
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
10
8
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
8
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
10
8
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
10
8
8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
9
รวมคะแนน
80
65
ประเด็นการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจรรม
10
9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
10
9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10
8
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
10
8
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
8
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
10
8
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
10
8
8.ประโยชนที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
10
9
รวมคะแนน
80
67
ประเด็นการพัฒนา
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การประเมินความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุ ท ธศาสตร์และประเด็นการพั ฒนา เป็นเครื่ องมือในการ
ประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตาบลภู แลนคาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในช่วง 1 ปีของปีงบประมาณ
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563) มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 4 ด้าน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองการปกครอง
ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 8 ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วิธีการประเมิน
1. กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ)
- กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ ผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- สุม่ ประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 9 หมูบ่ ้านๆ ละ 10
รวมเป็น 90 คน
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2. กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมิน 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
3. ดาเนินการประเมิน
- ลงพืน้ ที่และทาการสุ่มประเมินประชากรทั้ง 9 หมูบ่ ้านๆ ละ 10 คน รวมเป็น 90 คน ดังนี้
ชือ่ หมู่บ้าน
จานวนประชากรเป้าหมาย
ทีท่ าแบบประเมิน
1. บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1
10
2. บ้านหนองรวก หมูท่ ี่ 2
10
3. บ้านนกเขาทอง หมูท่ ี่ 4
10
4. บ้านดงพอง หมูท่ ี่ 5
10
5. บ้านหนองไผ่ล้อม หมูท่ ี่ 6
10
6.บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8
10
7. บ้านนาล้อม หมูท่ ี่ 15
10
8. บ้านหนองรวกพัฒนา หมูท่ ี่ 18
10
9. บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19
10
รวมประชากรเป้าหมาย
90 คน
4. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 90 ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 90 ชุด
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
1) ตามประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม)
ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1) ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับ พอใจ
1.3) ระดับ พอใจมาก
ร้อยละของความพึงพอใจ = คะแนนความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนาx 100
จานวนผูก้ รอกแบบประเมินทั้งหมด
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ร้อยละของความพึงพอใจ = 67 เปอร์เซ็นต์
2) ตามประเด็นการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา 10 คะแนน
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา x 100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการ
พัฒนา
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = 263x100
320
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 82.19 เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. จานวนประชากรที่ทาแบบประเมิน จานวน 90 คน
1.1 เพศ
ชาย จานวน 39 คน
1.2 เพศ
หญิง จานวน 51 คน
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 20 ปี
จานวน
2.2 ระหว่าง 20 - 30 ปี
จานวน
2.3 ระหว่าง 31 - 40 ปี
จานวน
2.4 ระหว่าง 41 - 50 ปี
จานวน
2.5 ระหว่าง 51 - 60 ปี
จานวน
2.6 มากกว่า 60 ปี
จานวน
3. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า
3.3 ปริญญาตรี
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี

3
7
9
33
25
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน 58 คน
จานวน 30 คน
จานวน 2 คน
จานวน - คน
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4. อาชีพ
4.1 รับราชการ
4.2 เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ
4.3 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
4.4 รับจ้าง
4.5 เกษตรกร
4.6 นักเรียน/ นักศึกษา
4.7 อื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
5
20
52
8
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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