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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน
เมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก องค์การบริหารส่วนตาบล ทราบ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนหวังเป็น อย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล ด่าน
นอกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ตาบลด่านนอก
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลด่านนอก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561

หน้า 1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตาบลด่านนอกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1)
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3)
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
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4)
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คนและ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังนี้
1. ประชุมเพื่อ
กาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2.
ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม และประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะ เริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตาม และประเมิน ผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตาม และประเมินผลจะ นาวัตถุประสงค์และขอ บเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผน พัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตาม วัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการใน ชั้น นี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่น ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม แผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7
การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มี
อานาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน ตาบลด่านนอก ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.ด่านนอก

สภาท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561

หน้า 4

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ใช้ในการเก็บข้อมูลการ ติดตามผล รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่และวิ
า ธีการ เป็นต้น และ
หรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการ นาไปทดลองใช้ เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไ ปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกมาปฏิบัติงาน
1.4
ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5
ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6
ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับ ตาบลและอาจ
รวมถึงอาเภอ ด่านขุนทดและจังหวัด นครราชสีมา ด้วย เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และ ปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2
วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ ( survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจั ดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ไปทางทิศตะวันออก – โรงเรียนบ้าน
พระมะขาม หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จะ
ใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน
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3.3
การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
3.4 การสารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของ ประชาชนในตาบลด่านนอก คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจ ไว้เป็น
หลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล มีประโยชน์ที่ สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
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7.
ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
ประชาชนในเขตตาบลด่านนอก
ž
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ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
๒.๑

แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 -2564)
๒.๒ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (การดาเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณ)

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก.....................................................................
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนอก
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน รอบเดือนเมษายน 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2561
2562
2563
จา
จา
จา
จา
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
นวน
นวน
นวน
นวน

2564
งบประมาณ

164

145,099,900

164

145,099,900

164

145,099,900

164

143,227,900

13

342,500.00

13

347,500.00

13

352,500.00

13

352,500.00

48

10,253,107

48

10,283,000

48

10,283,000

48

10,288,000

9

265,000

9

265,000

9

265,000

9

265,000

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

43

4,185,000

43

4,190,000

43

4,195,000

43

4,200,000

รวม

277

160,145,507

277

160,185,400

277

160,195,400

277

158,333,400

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อนุมัติงบประมาณ /แผนการดาเนินงาน
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61)
จานวน
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
โครงการ
8 11.27 2,170,900 13.40

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

29

2.82

68,000

0.42

40.84 10,980,770

67.78

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

5.63

115,000

0.71

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

28

39.44

2,866,490

17.69

รวม

71

16,201,160

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
รายการ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (34 โครงการ)
ที่
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของ
ของแผนการ ของข้อบัญญัติ
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน
ท้องถิ่นสี่ปี
1 บรรจุในแผนพัฒนา
277
160,145,507
ท้องถิ่นสี่ปี
2 จัดทาแผนการดาเนินงาน
71
16,201,160
12.27
47.89
47.89
3 ตั้งในข้อบัญญัติ
71
16,201,160
งบประมาณ
4 สามารถดาเนินการได้
34
6,006,471.96
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
รอบเดือน เมษายน 2561

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
งบ
งบ
งบ
งบ
งบ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
191 154,506,900.00
19 4,141,300.00
6 982,000.00
6 982,000.00
6 982,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

13

342,500.00

2

68,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

57

11,310,507.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9

265,000.00

4

115,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

46

3,970,000.00

29

2,814,530.00

16

842,319.46

16

842,319.46

16

842,319.46

28 10,534,170.00

0

0.00

12 4,182,152.50

0

0.00

12 4,182,152.50
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0

0.00

12 4,182,152.50

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(การดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)
ข้อมูลจาก e-plan

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
ถนนดินยกระดับ
เสริมหินคลุก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้าจาก
ดอนอีโง๊ะ ไปทาง
ทิศใต้ - นานาย
รวย หมู่ที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
ถนนหินคลุก จาก
ถนนหินคลุกเดิม
ไปทางทิศเหนือ สามแยกสระ
SML หมู่ที่ 3
บ้านน้อย

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
ถนนหินคลุก สาย
ถนนหลวง
2148 ไปทาง
ทิศใต้ - ละเลิง
ยายมี หมู่ที่ 4
ตาบลด่านนอก

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

148,000.00 148,000.00 หจก.สยาม เค 06/02/2561
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
5/2561

60,000.00

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน
30

60,000.00 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
1/2561

30

254,000.00 253,000.00 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
2/2561

30

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
ถนนหินคลุก จาก
สามแยกถนน
ลายยาง สายบ้าน
ด่านนอก - บ้าน
วัง ไปทางทิศ
เหนือถึง ถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5
บ้านมะขามน้อย

139,000.00 138,000.00 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
3/2561

30

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
ถนนหินคลุก สาย
โรงเรียนบ้าน
ละเลิงพิมานไป
ทางทิศใต้ หนองปลาซิว หมู่
ที่ 6 บ้านหัวบ่อ

347,000.00 347,000.00 หจก.สยาม เค 06/02/2561
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
6/2561

30

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุง เงินสะสม
ถนนหินคลุก
สายวัดบ้านด่าน
นอก ไปทาง ทิศ
เหนือ - ศาลตาปู่
หมู่ที่ 7 บ้านด่าน
เหนือ

36,000.00

36,000.00 หจก.สยาม เค 18/12/2560
กรุ๊ป/สัญญา
จ้างเลขที่
4/2561

30

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการป้องกัน
และ ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วง
เทศกาลวันปีใหม่

13,400.00

13,400.00 ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/12/2560
15/2561/
ฎีกา
175/2561

7

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

9 ยุทธศาสตร์ ค่าอาหารเสริม
การพัฒนา (นม)
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
อาหาร กลางวัน
ให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000.00

469,470.00

181,300.00

8,500.00 นายจาลอง
20/03/2561
สิทธิ์ขุนทด/
ใบสั่งจ้างเลขที่
21/2561

3

17,200.00 นายเฉลิมชัย 20/03/2561
ลัดขุนทด/
ใบสั่งจ้างเลขที่
22/2561

3

11,200.00 ร้านเฉิดฉาย 20/03/2561
พาณิชย์/ใบสั่ง
จ้างเลขที่
23/2561

3

34,452.88 สหกรณ์
31/10/2560
การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
114/2561
เดือน พ.ย.60
(22 วันทา
การ)

22

28,879.62 สหกรณ์
การเกษตรสี
คิ้ว จากัด/
ฎีกา
163/2561
(19 วันทา
การ)

01/12/2560

19

4,580.00 ฎีกา
28/11/2560
87/2561
ศพด.ด่านนอก

7

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน

14,200.00 ฎีกา
01/02/2561
210/2561
ศพด.บ้านด่าน
นอก
22,800.00 ฎีกา
01/02/2561
211/2561
ศพด.บ้าน
ละเลิงพิมาน

7

34,000.00 ฎีกา
85/2561
ศพด.บ้าน
ละเลิงพิมาน

28/11/2560

7

25,500.00 ฎีกา
28/11/2560
86/2561
ศพด.บ้านด่าน
นอก
27,540.00 สัตวแพทย์
23/03/2561
คลีนิก (ปลวก
แดง)/ใบสั่งซื้อ
เลขที่
33/2561

7

15,000.00 นายถวิล แด
ขุนทด ใบสั่ง
จ้างเลขที่
18/2561/
ฎีกา
267/2561

13/02/2561

7

6,438,000.00 469,200.00 ฎีกา
09/10/2560
6//2561
เดือน ต.ค.60

30

469,200.00 ฎีกา
01/11/2560
33/2561
เดือน พ.ย.60

30

62,900.00

โครงการจัดซื้อ
วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

50,000.00

โครงการพัฒนา
จริยธรรมแก่
ประชาชนทั่วไป

15,000.00

14 ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
การพัฒนา ชีพผู้สูงอายุ
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

7

7

15 ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
การพัฒนา ชีพคนพิการ
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

466,400.00 ฎีกา
04/12/2560
110/2561
เดือน ธ.ค.60

30

463,100.00 ฎีกา
01/01/2561
171/2561
เดือน ม.ค.61

30

460,600.00 ฎีกา
05/02/2561
221/2561
เดือน ก.พ.61

28

457,400.00 ฎีกา
06/03/2561
281/2561
เดือน มี.ค.61

30

1,670,400.00 107,200.00 ฎีกา
09/10/2560
7/2561
เดือน ต.ค.60

30

107,200.00 ฎีกา
01/11/2560
34/2561
เดือน พ.ย.60

30

107,200.00 ฎีกา
04/12/2560
111/2561
เดือน ธ.ค.60

30

107,200.00 ฎีกา
01/01/2561
172/2561
เดือน ม.ค.61

30

108,000.00 ฎีกา
05/02/2561
222/2561
เดือน ก.พ.61

30

107,200.00 ฎีกา
06/03/2561
282/2561
เดือน มี.ค.61

30

16 ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง
การพัฒนา ชีพผู้ป่วยเอดส์
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

67,200.00

2,500.00 ฎีกา
09/10/2560
8/2561
เดือน ต.ค.60

30

2,500.00 ฎีกา
01/11/2560
35/2561
เดือน พ.ย.60

30

2,500.00 ฎีกา
04/12/2560
112/2561
เดือน ธ.ค.60

30

2,500.00 ฎีกา
01/01/2561
173/2561
เดือน ม.ค.61

30

2,500.00 ฎีกา
05/02/2561
223/2561
เดือน ก.พ.61

30

2,500.00 ฎีกา
06/03/2561
283/2561
เดือน มี.ค.61

30

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

อุดหนุนส่วน
ราชการ
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)
ตามโครงการ
อาหาร กลางวัน
สาหรับนักเรียน
ขาดแคลน
โรงเรียนวัดบ้าน
ด่านนอก (เสรี
ธรรมวิทยา)
และโรงเรียนบ้าน
ละเลิง พิมาน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ประจาปี
งบประมาณ
(๒๕๖๑ ๒๕๖๔)

832,000.00

91,000.00 รร.บ้านละเลิง 29/12/2560
พิมาน/ฎีกา
157/2561

7

113,000.00 ฎีกา
178/2561

01/11/2560

50

113,000.00 ฎีกา
231/2561
ค่าอาหาร
กลางวัน รร.
วัดบ้านด่าน
นอก

16/01/2561

50

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เงินสมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตาบลด่าน
นอก

19 ยุทธศาสตร์ รายจ่ายเพื่อให้
การบริหาร ได้มาซึง่ บริการ
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

72,000.00

550,000.00

91,000.00 ฎีกา
232/2561
ค่าอาหาร
กลางวัน รร.
บ้านละเลิง
พิมาน

16/01/2561

50

72,000.00 ฎีกา
209/2561

01/02/2561

7

36,000.00 ฎีกา 3601/10/2560
40/2561
เดือน ต.ค.60

31

6,000.00 ร้านจิ้ว อิงค์
เจ็ท/ฎีกา
58/2561
ค่าป้ายไวนิล
เฉลิมพระ
เกียรติ ร.10

08/11/2560

5

12,734.00 ร้านดี-ใจ
16/11/2560
คอมพิวเตอร์/
ฎีกา
80/2561
ค่าจัดทาเว็บ
ไซด์

5

36,000.00 ฎีกา 100104/2561
ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
พ.ย.60

01/11/2560

30

36,000.00 ฎีกา 151155/2561
ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ธ.ค.60

20 ยุทธศาสตร์ ค่ารับรองในการ
การบริหาร ประชุมสภา
ราชการ
ท้องถิ่น
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

35,000.00

01/12/2560

31

63,140.00 ร้านเฉิดฉาย 20/12/2560
พาณิชย์ ใบสั่ง
จ้างเลขที่
12/2561

15

6,000.00 ร้านจิ้ว อิงค์ 29/12/2560
เจ็ท ใบสั่งจ้าง
เลขที่
14/2561

7

36,000.00 ฎีกา 21601/01/2561
220/2561
เดือน ม.ค.61

31

36,000.00 ค่าจ้างเหมา
บริการ เดือน
ก.พ.61/ฎีกา
269273/2561

01/02/2561

28

36,000.00 จ้างเหมา
บริการ เดือน
มี.ค.61/ฎีกา
329333/2561

01/03/2561

31

3,135.00 ฎีกา
49/2561
การประชุม
สภา สมัย
วิสามัญ สมัย
ที่ 1/2560

16/10/2560

2

21 ยุทธศาสตร์ ค่าบารุงรักษา
การบริหาร และซ่อมแซม
ราชการ
ทรัพย์สิน
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

100,000.00

3,040.00 นายเฉลิมชัย 27/12/2560
ลัดขุนทด
ใบสั่งจ้างเลขที่
13/2560

1

3,040.00 นายเฉลิมชัย 12/02/2561
ลัดขุนทด
ใบสั่งจ้างเลขที่
17/2561
สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่
1/2561

1

20,100.00 บจ.วีรพล โอ
เอ/ฎีกา
78/2561
ค่าซ่อมแซม
เครื่องถ่าย
เอกสาร

15/11/2560

5

9,071.46 หจก.โตโยต้า
โคราช
1988/ฎีกา
79/2561
ค่าซอ่มแซม
รถยนต์
ส่วนกลาง

15/11/2560

5

3,000.00 นายสรรวัศษ์ 09/01/2561
เกียรติ์ณิชบูล
ใบสั่งจ้างเลขที่
16/2561 /
ฎีกา
176/2561

3

22 ยุทธศาสตร์ จัดหาวัสดุในการ
การบริหาร ปฏิบัติ งานของ
ราชการ
อบต.
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

315,000.00

310.00 ร้านไชยณรงค์ 01/10/2560
บุค๊ /ฎีกา
55/2561
ค่า
หนังสือพิมพ์
ต.ค.60

30

750.00 ร้าน
รัตนากรณ์/
ฎีกา
56/2561
ค่าน้าดื่ม
34,795.00 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ฎีกา
61/2561
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์

01/10/2560

30

08/11/2560

5

23,350.00 วัชรพงษ์
ก่อสร้าง/ฎีกา
65/2561
ค่าวัสดุ
ก่อสร้างฝาย
ประชารัฐ

15/11/2560

5

750.00 ฎีกา
01/11/2560
105/2561
ค่าน้าดื่ม
เดือน พ.ย.60

30

300.00 ฎีกา
01/11/2560
106/2561
ค่า
หนังสือพิมพ์
เดือน พ.ย.60

30

5,900.00 ร้านเฉิดฉาย 08/12/2560
พาณิชย์/ฎีกา
121/2560
ค่าวัสดุ
สานักงาน (ป)

5

23 ยุทธศาสตร์ ค่าบริการสื่อสาร
การบริหาร และ
ราชการ
โทรคมนาคม
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

96,000.00

4,601.00 ฎีกา 165167/2561
ค่า
หนังสือพิมพ์ ่
ค่าน้าดื่มและ
ค่าน้ามัน
เดือน ธ.ค.
2560

01/12/2560

31

1,060.00 ฎีกา 226227/2561
เดือนม.ค.61
ค่า
หนังสือพิมพ์
,ค่าน้าดื่ม

01/01/2561

31

3,341.00 ฎีกา
01/01/2561
237/2561
ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ม.ค.
61
1,030.00 ฎีกา 27601/02/2561
277/2561
ค่า
หนังสือพิมพ์
,ค่าน้าดื่ม
เดือน ก.พ.61

31

4,396.00 ฎีกา
01/02/2561
289/2561
ค่า
น้ามันหล่อลื่น
เดือน กพ.61

28

7,062.00 ฎีกา
01/10/2560
30/2561
เดือน ต.ค.60

31

28

7,062.00 ฎีกา
01/11/2560
84/2561
เดือน พ.ย.60

30

7,062.00 ฎีกา
01/12/2560
159/2561
เดือน ธ.ค.60

31

7,062.00 ฎีกา
01/01/2561
198/2561
7,062.00 ฎีกา
01/02/2561
258/2561
เดือน ก.พ.61

31

7,062.00 ฎีกา
01/03/2561
317/2561
เดือน มี.ค.61

31

28

24 ยุทธศาสตร์ รายจ่ายเพื่อให้
การบริหาร ได้มาซึง่ บริการ
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

10,000.00

6,700.00 ปูเป้ก๊อปปี/้
27/11/2560
ฎีกา
96/2561
ค่าแสกนถ่าย
เอกสารระวาง
ที่ดิน

3

25 ยุทธศาสตร์ ค่าบารุงรักษา
การบริหาร และซ่อมแซม
ราชการ
ทรัพย์สิน
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

10,000.00

4,200.00 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ฎีกา
50/2561
ค่าซ่อมปริ้น
เตอร์

06/11/2560

3

950.00 ร้านอาเอส
โซลูชั่น/ฎีกา
119/2561
ค่าซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์
(ค)

30/11/2560

5

26 ยุทธศาสตร์ จัดหาวัสดุในการ
การบริหาร ปฏิบัติ งานของ
ราชการ
อบต.
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

50,000.00

27 ยุทธศาสตร์ รายจ่ายเพื่อให้
การบริหาร ได้มาซึง่ บริการ
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

08/12/2560

5

50,000.00

1,000.00 ร้านป. ดอกไม้ 20/10/2560
สด/ฎีกา
54/2561
ค่าพวงมาลา

3

28 ยุทธศาสตร์ จัดหาวัสดุในการ
การบริหาร ปฏิบัติงานของ
ราชการ
อบต.
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

80,000.00

3,200.00 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ฎีกา
59/2561
ค่าวัสดุ
สานักงาน

20/10/2560

7

29 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

78,000.00

2,100.00 ฎีกา
48/2561

07/11/2560

5

10,900.00 ฎีกา
20/02/2561
236/2561
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

7

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

11,000.00 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ฎีกา
120/2561
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
(ค)

30 ยุทธศาสตร์ ค่าบารุงรักษา
การบริหาร และซ่อมแซม
ราชการ
ทรัพย์สิน
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

31 ยุทธศาสตร์ จัดหาวัสดุในการ
การบริหาร ปฏิบัติงานของ
ราชการ
อบต.
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี
32 ยุทธศาสตร์ เงินสารองจ่าย
การบริหาร
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

120,000.00

30,000.00

302,710.00

5,400.00 ฎีกา
09/03/2561
287/2561
ค่าตรวจการ
จ้าง
3,000.00 ร้านหนึ่ง
08/11/2560
คอมพิวเตอร์&
เน็ต/ฎีกา
62/2561
ค่าซ่อมเครื่อง
โน๊คบุ๊ค

7

7

16,400.00 นายจาลอง
สิทธิ์ขุนทด/
ฎีกา
116/2561
ค่าซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ

04/12/2560

7

7,590.00 ร้านเฉิดฉาย
พาณิชย์/ฎีกา
140/2561
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์

08/12/2560

5

13,472.00 สหกรณ์
17/10/2560
การเกษตร
ด่านขุนทด
จากัด/ฎีกา
60/2561
ค่าน้ามันสูบ
น้าเพื่ออุปโภค
บริโภค ม.1
และม.6

30

153,236.00 หจก.ด่านนอก 06/02/2561
2009 กรุ๊ป/
ใบสั่งจ้างเลขที่
7/2561
(ชต)
33 ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

34 ยุทธศาสตร์ เงินสมทบกองทุน
การบริหาร ประกัน สังคม
ราชการ
ตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่
ดี

119,000.00 119,000.00 ฎีกา
124/2561

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บ
เอง

43,820.00

30

20/12/2560

7

01/12/2560

31

2,660.00 ฎีกา
01/01/2561
214/2561
เดือน ม.ค.61

31

2,660.00 ฎีกา
01/02/2561
278/2561
เดือน กพ.61

28

2,660.00 ฎีกา
01/03/2561
310/2561
เดือน มี.ค.61

31

7,976.00 ฎีกา
160/2561
เดือน ก.ย.ธ.ค.60
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(รอบเดือนเมษายน 2561)
ค่าครุภัณฑ์

ลาดับ

รายการ

1
2
3
4

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
โต๊ะทางาน
เครื่องออกกาลังกาย

5
6

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
67,200
34,600
4,400
499,700
34,600
7,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองคลัง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

648,400
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ส่วนที่ 3
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
------1. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวน
มาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
2. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.๑ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๑) นาแผนพัฒน าท้องถิ่นสี่ปี มาเป็นกรอบในการจัดทา งบประมาณรายจ่าย และให้มีความ
สอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่นสีปี่ ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่
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ภาคผนวก

