รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2565
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………
ผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
4.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
5.นายจันทร์ นุ่มสาลี
6.นายทองปาน กระจังทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตที่ 2 หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตที่ 3 หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตที่ 4 หมู่ที่ 4

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
2.นายอานาจ คงสว่าง
3.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา
4.นายสุรศักดิ์ ปูองโส
5.นางศิริวรรณ บุตรทัน
6.นางสาวดาราพร โพนเงิน
7.นางสาวจามรี ทับพุ่ม
8.นายเอนก ดวงสุดา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตที่ 5 หมู่ที่ 5 ลาปุวย

ผู้เข้าประชุม จานวน 6 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 8 คน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 1 คน
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ตรวจนับจานวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ได้ลงลายมือในสมุดลงเวลา และที่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ จานวน 5 คน
องค์ประชุมมีจานวนเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ลาดับต่อไปจึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เวลา 09.54 น. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้เปิดการประชุม
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เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การดาเนินโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด
19
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดาเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยให้ท่าน
ดาเนินการสารวจรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชน ได้มีมติให้จัดหาเครื่องบริโภค(ข้าวสาร) สาหรับช่วยเหลือประชาชน 150,250
ครัวเรือน ๆละ 15 กิโลกรัม และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนมาแล้วนั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้กาหนดออกช่วยเหลือประชาชน จึงขอให้
ท่านจัดเตรียมสถานที่ สาหรับช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับ
ข้าวสาร ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 สถานที่ ณ
อบต.นาโสม ชุดที่ 1 จานวน 519 ราย จานวน 1,557 ถุง
รับทราบและนัดหมายจัดสถานที่ในวันที่ 19 มกราคม 2565 กางเต้นท์ จานวน 5 หลัง
ยืมเก้าอี้วัดเขาตาบล 520 ตัว ส่วนหมู่ที่ 4 ขณะได้เกิดการระบาดของโควิด 19 ระลอก 5
ให้ประสาน อบจ.ลพบุรี และขอให้แจ้งผู้นาทราบ การแต่งกายของทีมองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม สวมเสื้อกั๊ก อบต.
1.2 เรื่องการมอบอานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
(หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0023.1/ว58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564
จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การบริหารราชการของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเป็น
การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2553 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอานาจ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาทาความตกลงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการ
ปฏิบัติ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2564 ได้ตามข้อ 5 วรรคสอง ของระเบียบฉบับดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย สาหรับคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 3016/2564 เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายสุทธิพงษ์
จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับทราบ
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1.3 เรื่อง ขอให้พิจารณาเปิดศูนย์พักคอยเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดต่อโคโรน่าไวรัส (โควิด
19) ระลอกที่ 5
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม ได้ประสานมา เนื่องจากสถานการณ์การ
เกิดโรคระบาดโควิด 19 ได้ระบาดมาสู่ชุมชนตาบลนาโสมและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
จากสถานการณ์การเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม พบผู้ปุวยสะสมในพื้นที่ จานวน 5 ราย และ
เกิดคลัสเตอร์โรคโควิด 19 ในโรงเรียน เป็นบุคลากรทางการศึกษาตรวจพบเชื้อโควิด 19
จานวน 1 ราย จากคลัสเตอร์นี้พบกลุ่มเสี่ยงสูงจานวน 19 ราย กลุ่มเสี่ยงต่า จานวน 19
ราย รวมทั้งหมด 38 ราย เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกดาเนินการคัดกรอง
เชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขแล้ว
จากสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าว ภาคีเครือข่ายตาบลนาโสม โดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Local Quarantine) จุดสถานีควบคุมไฟปุา ที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความ
เสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่า เห็นสมควรให้แยกกักตัว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคในชุมชน และเป็นศูนย์พักคอยผู้ปุวยขาลง (Community Isolation) ใน
กรณีรองรับในกลุ่มผู้ปุวยที่รักษาครบตามจานวนที่แพทย์พิจารณา ว่าให้แยกกักตัวและให้
มาพักคอยเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข อีก 14 วัน ก่อนส่งตัว
กลับชุมชนต่อไป
ด้วยเหตุนี้ งานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นาโสม ประเมินแล้วเห็นว่า มีความจาเป็นต้องมีการพิจารณาเปิดศูนย์พักคอยของตาบลนา
โสม เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ระลอกที่ 5 ที่มีแนวโน้มการ
เกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในตาบลนาโสม เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงส่งข้อมูลการเกิดโรคดังกล่าว มาเพื่อใช้ในการพิจารณา
ดาเนินกิจกรรม ตามแผนงานในชุมชน
รับทราบและได้ดาเนินการเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 แล้วโดยรองรับผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง หมู่ที่ 4 และรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ก่อนส่งไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลชัยบาดาล
1.4 หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม ที่ ลบ 0332.1/10/17 ลงวันที่ 14
มกราคม 2565 เรื่อง รายงานสถานการณ์และผลกระทบการดาเนินงานติดตาม เฝูาระวัง
สอบสวน ควบคุมและรักษาผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 5
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ตาบลนาโสม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 และได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ออกดาเนินการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง พบว่าเป็นผู้ปุวยเพศหญิง จานวน 1 ราย มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ได้ไป
ซื้อชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบผลเป็นบวก พบกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรค จานวน 5 ราย
ทั้งหมดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสม เมื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เข้าดาเนินการสอบสวน เฝูาระวัง และปูองกันโรคตามมาตรการทางด้าน
สาธารณสุขต่อไป ประเมินแล้ว กลุ่มเสี่ยงสูงไม่สามารถกักตัวที่บ้าน 14 วันได้ ต้องแยก
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ออกจากผู้ปุวย เบื้องต้นให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข แก่กลุ่ม
ผู้เสี่ยงสูง แล้วและทางคุณหมอ ประเมินว่าบ้านหลังดังกล่าว มีห้องน้าเพียงห้องเดียว จึง
พิจารณาให้ผู้ปุวยติดเชื้อรักษาตัวที่บ้าน ให้แยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 5 รายมาพักที่ศูนย์พัก
คอย สถานีไฟปุา ม.3
รับทราบ
1.5 เรื่อง รายงานสถานการณ์และผลการดาเนินงานติดตาม เฝูาระวัง สอบสวน ควบคุม
และรักษาผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 16) ระลอก 5 ในโรงเรียน หมู่ที่ 1
ตาบลนาโสม
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม ประสานงานจากครูโรงเรียนบ้านนา
โสมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนี้
จากการลงพื้นที่สอบสวนโรคและออกดาเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง พบว่าผู้ป่วยเป็น
บุคลากรทางการศึกษา (ครู) เพศหญิงจานวน 1 ราย มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ได้ไปตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ผลตรวจพบเชื้อโควิค 19 ครูโรงเรียนบ้านนาโสม จึง
ได้ประสานและแจ้งมายังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่ดาเนินการต่อไป จากการลงพื้นที่พบ
กลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสโรค จานวน 20 ราย สามารถแยกกักเองได้ที่บ้าน จานวน 2 ราย แยกกักตัว
ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่โรงเรียนบ้านนาโสม ( School isolation) จานวน 18 ราย
และกลุ่มเสี่ยงต่าจานวน 18 ราย ได้พิจารณาให้แยกกับตัวเองและสังเกตอาการที่บ้านรวม
ทั้งหมด 38 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดาเนินการสอบสวนเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยเบื้องต้นได้ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ
ทางด้านสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค กับกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ผู้นาและชาวบ้านในชุมชน
แล้ว
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยแรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปีพ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รับรอง
กระทู้ถาม
( ไม่มี )
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
หน้า 4 จาก 102

เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกกองคลัง ที่ กค 2205/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แต่เนื่องจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศใช้และมีผล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงทาให้
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ บางรายการมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ (ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จานวน 1 เครื่อง)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดข้อความเดิม
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า256MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)

รายละเอียดข้อความใหม่
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า256MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)

รายละเอียดข้อความเดิม

รายละเอียดข้อความใหม่
หน้า 5 จาก 102

- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b. g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กาหนดขนาดของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b. g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กาหนดขนาดของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
และคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและถาม ดังนี้
1.สมาชิกท่านใด มีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จานวน 4 คน
2.และในญัตติเดียวกัน สมาชิกท่านใดมีมติไม่เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มีใครยกมือ
3.ผมประธานสภา งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มติ 1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 4 เสียง
2.มติไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.2 ญัตติ เพื่อทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561– 2565)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 6 จาก 102

เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 416/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประกอบกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้จัดทา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”
ข้อพิจารณา
ดังนั้นจึงขอเสนอ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561– 2565)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ได้รับทราบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้นาเสนอต่อสภา
ประธานสภา อบต.นาโสม
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญทุกท่านได้ดูส่วนที่ 1 ก่อน
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ส่วนที่ 1
บทนา
*********************
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน
มีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) มาประสานกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สามารถกากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1.ผลการปฏิบตั ิงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตรวจสอบดูวา่ แผนงานโครงการ
เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3.ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งใน
ด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการทดสอบผลการดาเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน
ที่จะทาให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตาบลนาโสม
บทสรุปของความสาคัญของการติดตามและประเมินผล ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ต้องตั้งรับ
ให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน ต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพือ่ รอโอกาส เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผูม้ ีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบดาเนินการ
สิ่งเหล่านีจ้ ะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการ
ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง
เพือ่ การบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทัง้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการดาเนินงาน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
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3.เพือ่ เป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการทีไ่ ม่

เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตาบลนาโสมหรือสังคมส่วนรวมมากที่สดุ
6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของ
สานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คดั เลือกกันเอง จานวน 2 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต้องดาเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1.ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกาหนดกรอบ
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 การกาหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นจะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร
มีการกาหนดการติดตามและ
ประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผูร้ ับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
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ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกาหนดการ
ทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ซึ่งสิ่ง
สาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิง
ปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิม่ จนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานใหผูเ้ กีย่ วข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆอาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หรือผูเ้ กี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝุายต่าง ๆได้รับรายงานสรุปแล้วจะ
วินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
4.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีอานาจหน้าทีใ่ นการรายงานผล
และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบล/องค์การบริหารส่วน ตาบลนาโสม ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoringand evaluation tools for local development plans ) เป็น
สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมรวมถึงผู้มสี ่วนได้
เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1)ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
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3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

ภายในกาหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance)
เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต)ทีไ่ ด้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็น
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy)
กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคนเงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม
ศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมมาปฏิบัติงาน
5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปีวัด
ได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผา่ นมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่
ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ซึง่ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา
เป็นต้น
5.1.6ประสิทธิผล (Effectiveness)เป็นผลทีไ่ ด้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทัง้ ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอ
ชัยบาดาลและจังหวัดลพบุรดี ้วย
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่
ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
5.2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีเปูาหมายเพื่อมุ่ง
ตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น
ได้
2) การสารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement)โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเป็นข้อมูลที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)
วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลีย่ นแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบตั ิงานและ
แนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)
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อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผูไ้ ด้รับผลกระทบมีความเกีย่ วข้องและ
ได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formalinterview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure
interviews ) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview ) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มี
พิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน
(2) การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม (Non-participant observation)หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มสี ่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.3.4 การสารวจ (surveys)
ในที่นี่หมายถึงการสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจความจาเป็น ความต้องการของประชาชนใน
ตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จะมีการบันทึกการ
สารวจและทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5.3.5 เอกสาร (Documents)
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร
ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ทสี่ าคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการรองลงมาคือนาไปใช
สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาหรือ
วิธกี ารปฏิบัตดิ าเนินการไปแนวทางเดียวกัน
6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีท่ าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุม้ ค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับรายละเอียดความตอ้ งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
6.5 กระตุ้น ใหผู้ปฏิบัติงานและผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมสามารถ
วินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุมมีเหตุมผี ลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่
นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
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6.7 ทาให้ภารกิจต่าง ๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมแต่ละคนแต่ละสานัก/กอง/ฝุาย

ต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกันประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทาให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเกิดความสาเร็จตาม
เปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และ
ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

ส่วนที่ 2
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

*********************
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.2561 – 2565 )
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2561-

2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดลพบุรีแผนยุทธศาสตร์อาเภอชัยบาดาล และแผนชุมชนตาบล
นาโสม
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมมีรายละเอียด ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
1.วิสัยทัศน์และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า
ตาบลนาโสมเป็นตาบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถี
ชีวิตตามแบบพุทธศาสนิกชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมี
ฐานะความเป็นทีด่ ีและสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กาหนด วิสยั ทัศน์ ดังนี้
" นาโสมเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร
เขตอนุรักษ์
ยึดหลักธรรมาภิบาล "
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )
กลยุทธ์ที่ ๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )
กลยุทธ์ที่ ๔ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )
กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมทีม่ ีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ( แผนงานการศึกษา )
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข )
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ( แผนงานศาสนาและนันทนาการ )
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน ( แผนงานงบกลาง )
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( แผนงานศาสนา
และนันทนาการ )

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

หน้า 14 จาก 102

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ( แผนงานเคหะและชุมชน )
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านไฟฟูาสาธารณะ ( แผนงานเคหะและชุมชน )
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ( แผนงานการพาณิชย์ )
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการอื่น ( แผนงานเคหะและชุมชน )
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ( แผนงานการเกษตร )
กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ( แผนงานการเกษตร )
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานหลักคุณธรรม(แผนงานบริหารงานทั่วไป )
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ( แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา)
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
๒.เพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยฯ ผูด้ ้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพการดารงชีวิตที่ดี และทั่วถึง
๓. เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
๔.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพทางศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการสืบสานต่อไป
๗. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน
๘. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคใช้อย่างทั่วถึง
๙. เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๑๐. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดตี ลอดไป
ตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ กาหนดตัวชี้วัดดังนี้
1. ประชาชนในตาบลได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเทิดทูน ปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
2. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
3. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้
4. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญกาลังใจ
5. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมทีม่ ีคุณภาพ กาหนดตัวชี้วัดดังนี้
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รบั การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวันครบทุก
คน
2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
3. จานวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
5. คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามระเบียบที่กาหนด
6. คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามและกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กาหนดตัวชี้วัดดังนี้
1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลดรายจ่าย
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดดังนี้
1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดระบายน้าใช้งานได้
3. ประชาชนมีไฟฟูาเข้าถึงทุกครัวเรือน
4. ระบบไฟฟูาส่องสว่างมีครบทุกพื้นที่ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยทางชีวิตมากขึ้น
5. ระบบประปาสามารถผลิตน้าประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น

กาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กาหนดตัวชี้วัดดังนี้
1. ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ทั่วถึงและเพียงพอ
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. จานวนพื้นที่แหล่งน้าและปุาไม้เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีจติ สานึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กาหนดตัวชี้วัดดังนี้
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการทางานและการให้บริการ
ค่าเป้าหมาย
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ ค่าเปูาหมาย คือ
เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ดูแลและปูองกันสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมทีม่ ีคุณภาพ ค่าเปูาหมาย คือ
1. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพทางการศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกกาลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย
4. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รบั สิทธิ โอกาสและมีคณ
ุ ภาพการดารงชีวิตที่ดีถั่วถึง
5. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ค่าเปูาหมาย คือ
1. ประชาชนมีความรู้ดา้ นอาชีพ นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ค่าเปูาหมาย คือ
1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟูา ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึง เพียงพอ
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ค่า
เปูาหมาย คือ
1. ประชาชนมีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเปูาหมาย คือ
1. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน
2. บุคลากรมีศักยภาพการทางานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

หน้า 16 จาก 102

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีจุดเด่นคือ ตาบลนาโสมเป็นตาบลที่มเี นื้อที่ประมาณ 22,748.94 ไร่ และเป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร กว่า 18,๐๐๐ ไร่ จัดได้ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตาบลนาโสมเป็นพื้นที่ ที่รองรับต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจทีส่ าคัญ เช่น ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการ
ต่อยอดในการผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และพลังงานทดแทน ได้แก่ อ้อย และการบริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
( Logistics ) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( หินปูน ) ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศน์ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขา
สมโภชน์ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือ รอยพระพุทธบาทวัดเขาตาบล หมู่ที่ 2 ตาบลนาโสม อาเภอ
ชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอย
พระพุทธบาท เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้ง ตาบลนาโสมมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ กลุ่ม
ผู้นาท้องถิ่นผู้นาท้องที่ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. และชุมชนตาบลนาโสมมีวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ที่ดีงาม มีวัดสาหรับเป็นสถานที่ทา
กิจกรรมทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของตาบลนาโสม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏเฉพาะปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
โครงการ
ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2564 /
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
18
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
985,000
13
596,600
ความมั่นคงและความสงบสุข 1.2 แผนงานสร้างความ
ของรัฐ
เข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน 2.1 แผนงานการศึกษา
38
9,611,960
20
7,089,559
การศึกษา และสังคมที่มี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
คุณภาพ
2.3 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานงบกลาง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นา 3.1 แผนงานสร้างความ
3
160,000
2
100,000
เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
75
28,102,360
4
1,308,085
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
4.2 แผนงานการพาณิชย์
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน 5.1 แผนงานการเกษตร
44
14,637,000
6
92,000
แหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
11
8,345,000
11
15,405,272
ระบบบริหารจัดการที่ดตี ามหลัก 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
ธรรมาภิบาล
การโยธา
6.3 แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่ นที่บ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เพิ่มเติม ครั้ง ที่
4/2563
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
220,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.1 แผนงานพาณิชย์
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา 6.2 แผนงานอุตสาหกรรม
ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม และการโยธา
หลักธรรมาภิบาล

1

75,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
220,000

1

75,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่ นที่บ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เพิ่มเติม ครั้ง ที่
5/2563
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.1 แผนงานเคหะและ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ชุมชน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 5.2 แผนงานรักษาความ
แหล่งน้า ทรัพยากร
สงบภายใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
496,000

1
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49,800

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
496,000

1

49,800

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่ นที่บ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เพิ่มเติม ครั้ง ที่
6/2563

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

6.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
10,000,000
1

150,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
ประสานงบหน่วยงานอื่นของ
กลุ่มเกษตรกร
1
150,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่ นที่บ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เพิ่มเติม ครั้ง ที่
7/2564
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.2 แผนงานการพาณิชย์
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
750,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
750,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
3/2564
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.2 แผนงานเคหะและ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ชุมชน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ให้ได้มาตรฐาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
300,000
2
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729,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
300,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
4/2563
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.2 แผนงานเคหะและ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ชุมชน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
154,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
154,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
5/2563

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.2 แผนงานเคหะและ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ชุมชน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
500,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
500,000

ยุท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการพั ฒนาท้ อ งถิ่ นที่ บ รรจุ ในแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ ไข ครั้ ง ที่
4/2563
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน 4.2 แผนงานเคหะและ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ชุมชน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
50,000

ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
1
50,000

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
โครงการ
ตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 /
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2
3,137,000
2
3,137,000
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
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ผลดาเนินงานตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖5 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ
ที่สาเร็จ
จานวน ร้อยละ

จานวน
โครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน

จานวน
โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

ร้อยละ จานวน

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการ
ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ จานวน

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

5

2.51

-

-

13

6.53

-

-

-

-

18

9.05

19

9.55

-

-

19

9.55

-

-

-

-

38

19.10

-

-

-

-

2

1.01

-

-

-

-

3

1.51

10

5.03

4

2.01

70 35.18

-

-

-

-

84

42.21

3

1.51

-

-

41

20.60

-

-

-

-

44

22.11

2

1.01

2

1.01

8

4.02

-

-

-

-

12

6.03

39 19.60 6
3.02 154 77.39 หมายเหตุ : โครงการที่ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
45
โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ และจานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ) คิดเป็นร้อยละ 22.61

-

199 100.00
( จานวน

1.การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความสงบสุขของ
รัฐ
2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ
3.การพัฒนา
เศรษฐกิจ
4.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
5.การพัฒนา
แหล่งน้า
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
6.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดตี าม
หลักธรรมาภิบาล
รวม
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
จากการติดตามและประเมินผล โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปี พ.ศ. 2564 ที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ
76,997
0.50

1.การเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบสุขของรัฐ
2.การพัฒนาคนและสังคมที่ 6,130,362.30
มีคุณภาพ
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
496,079.46
4.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
5.การพัฒนาแหล่งน้า
1,312
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1,725,000
6.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดตี ามหลักธรรมา
ภิบาล
8,429,750.76
รวม

39.91
3.23

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ
-

รวม
จานวนเงิน
76,997

ร้อยละ
0.50

6,704,362.30

43.65

6,355,405.20 41.38 6,851,484.66

44.61

574,000

3.74

0.01

-

-

1,312

0.01

11.23

-

-

1,725,000

11.23

54.88

6,929,405.20
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45.12 15,359,155.96

100.00

การดาเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
ได้ ๕ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
ได้ ๔ คะแนน
 ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
ได้ ๓ คะแนน
 ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)
199
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2563
4.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2563
5.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7/2564
6.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
7.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
8.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
9.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่
3/2563
10.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 4/2563
68
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 และแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม
68
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินสะสม
การดาเนินงานจริง โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
45
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ระหว่างตุลาคม ๒๕63 ถึง กันยายน ๒๕๖4 )

ร้อยละ
100.00

34.17
34.17
22.61
66.18
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คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ 0 .
หมายเหตุ

เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฎใน
ปีงบประมาณ 2564
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
( 2561 – 2565 )
เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฎใน
ปีงบประมาณ 2564 ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )
เปรียบเทียบกับโครงการที่นาไปตัง้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม เงิน
สะสม

การติดตามและการประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ
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การติดตามและการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมดาเนินการสาเร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
จานวน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความสงบสุขของ
รัฐ

39

โครงการ
แผนงาน

ที่

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

1

2

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

3

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

4

5

โครงการพัฒนาที่ดาเนินการจริง

จานวนเงินที่
เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
โครงการพัฒนาจิตสานึก ค่านิยม
600
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
และจรรยาบรรณ
นาโสม ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นา
จิตสานึกค่านิยมและจรรยาบรรณ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
20,000
อุดหนุน อบต.ท่ามะนาวตาม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามระเบียบ ฯ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
30,000
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
อ.
ปัญหายาเสพติดของ อ.ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
จัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
14,397
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสาคัญ
เทศกาลวันสงกรานต์
-กิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องตามที่
อบต.นาโสมกาหนด
โครงการจัดหาถังน้ากลางเก็บน้า
12,000
อุปโภคบริโภคในตาบล
นาโสม
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคน
การศึกษาและ
สังคมที่มี
คุณภาพ

แผนงาน
การศึกษา

1

โครงการอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
โครงการอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบล
นาโสม
โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับงู
เหลือม

2

3

4

จานวนเงินที่
ดาเนินการจริง
(บาท)
42,000

เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสมได้รับ
สารอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า
ครบถ้วน

283,434.40

เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
1-6 ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่
มีคุณค่า ครบถ้วน

134,760

เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ

302,000

เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
1-6 ได้รับอาหารกลางวันที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ
เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
1-6 ได้รับอาหารกลางวันที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ
เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
1-6 ได้รับอาหารกลางวันที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ
เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสมได้รับ
การพัฒนาด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แผนการจัดประสบการณ์
เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่นแก่เด็กเล็ก

5

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสม

186,460

6

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่
ทรัพย์เจริญ

316,000

7

โครงการสนับสนุนค่าจัดการการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ( รายหัว1,700 บาท )

34,700

8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นาโสม

29,800
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เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคน
การศึกษาและ
สังคมที่มี
คุณภาพ

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

9

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 6
โครงการส่งนักกีฬาและ
ประชาชนตาบลนาโสมเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

10
11
12
13

14
แผนงาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

จานวนเงินที่ เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
141,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ออกกาลังกาย
141,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ออกกาลังกาย
141,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ออกกาลังกาย
151,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ออกกาลังกาย
71,218
ประชาชน เด็กและเยาวชนตาบล
นาโสม ได้รบั การส่งเสริมการเล่น
กีฬา มีสุขอนามัยที่แข็งแรง

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ ที่ทาการปกครองอาเภอ
ชัยบาดาล
โครงการส่งเสริมการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต. นา
โสม

25,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธตี ่าง
ๆ ที่ทาการปกครองอาเภอชัย
บาดาล

25,000

16

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก

37,089.90

สุนัขและแมวได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม
และไม่มีปญ
ั หาโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ตาบลนาโสม
การควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในตาบลนาโสมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มผี ู้ปุวยและเสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออก

ที่

โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ

จานวนเงินที่

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

15
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จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคน
การศึกษาและ
สังคมที่มี
คุณภาพ

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่4
แผนงานเคหะ
การพัฒนาด้าน
และชุมชน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน

ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
3,341,800
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์และครบถ้วน

17

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

18

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้
พิการ

1,257,600

19

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

43,500

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์และครบถ้วน

1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ 1

170,000

2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังช่วงบ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์
ตาล ถึงถนนสายสามแยกเขา
ตาบล 4 ไร่นายจาปี พาขุนทด
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เส้นเลียบคันคลองหลังโรงเรียน
บ้านนาโสม
หมู่ที่ 1

270,000

มีถนนได้มาตรฐาน 1 เส้น การ
คมนาคมสัญจรของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
มีถนนได้มาตรฐาน 1 เส้น การ
คมนาคมสัญจรของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เขาตาบล - ซับมะกรูด หมู่ที่ 2

159,000

5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายซับมะกรูด - ที่นานาง
ทองจันทร์ จันโพราม หมู่ที่ 2
โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริง

91,000

3

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

ยุทธศาสตร์ที่4
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

6
7
8

184,000

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์และครบถ้วน

มีถนนได้มาตรฐาน 1 เส้น การ
คมนาคมสัญจรของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
มีถนนได้มาตรฐาน 1 เส้น การ
คมนาคมสัญจรของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

จานวนเงินที่ เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้าน
129,134.02 ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ไฟฟูาแสง
หนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน
สว่าง ประชาชนในชุมชนมีความ
นางปัทมา
นนทช้าง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาบริเวณ
14,666.01 ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ไฟฟูาแสง
กลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่
สว่าง ประชาชนในชุมชนมีความ
1 ตาบล นาโสม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านซับ 48,374.70
งูเหลือม หมู่ที่ 6 กลุ่มบ้าน
นางสาวนิรมล ริยะจันทร์
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9

ยุทธศาสตร์ที่5
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้า
ทรัพยากร

โครงการบริหารจัดการระบบหอ
กระจายข่าวและระบบลูกข่าย
ลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 6

478,000

แผนงานการ
พาณิชย์

10

แผนงาน
การเกษตร

1

กิจกรรม Big cleaning day
ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในชุมชนตาบลนา
โสม

1,312

2

เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้ง
ขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน ทั้ง
6 หมู่บ้าน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

496,079.46 ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอและทั่วถึง
อบต.นาโสม ร่วมกับ ผู้นาชุมชน
ประชาชน หน่วยงานราชการและ
วัดร่วมกิจกรรม Big cleaning day
ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในชุมชนตาบล นา
โสม
อบต.นาโสม ได้เก็บขยะอันตราย
ตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจา
หมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริง

ยุทธศาสตร์ที่
5 การพัฒนา
ด้านแหล่งน้า
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

แผนงาน
การเกษตร

3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้าง
จิตสานึกให้กับประชาชนถึงการ
คัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการ
กาจัดขยะ

1

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

104,467

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่รองรับ
การประชุมประชาคมหรือทา
กิจกรรมทีไ่ ด้มาตรฐานและ
เพียงพอ

2

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

53,000

อบต.นาโสม ได้สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่
แผนงาน
6 การพัฒนา อุตสาหกรรมและ
ระบบบริหาร
การโยธา
จัดการที่ดี
แผนงาน
ตามหลัก
งบกลาง
ธรรมาภิบาล

หน้า 30 จาก 102

จานวนเงินที่ เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ไม่ใช้
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสร้าง
งบประมาณ จิตสานึกให้กับประชาชนถึงการคัด
แยกขยะ การทิ้งขยะและการ
กาจัดขยะ

โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก จานวน 0 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
-

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

-

-

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน
การเสริมสร้าง บริหารงานทั่วไป
ความมั่นคงและ
ความสงบสุข
ของรัฐ

ที่

โครงการพัฒนา/กิจกรรม

1

โครงการ การเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
นาโสม
กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม
ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมหรือผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

22

หมายเหตุ
-

โครงการ ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
300,000

20,000

3

โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของ
ชาติ

20,000

4

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ( โครงการฝึกอบรม
ต่อต้านสร้างภูมิคมุ้ กันการใช้สาร
เสพติด )

50,000

5

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ( โครงการรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก )

5,000

6

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม่
สตรีแม่บ้านตาบลนาโสม

50,000

7

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

40,000

8

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อป
พร.อบต.นาโสม

5,000

ที่

โครงการพัฒนา/กิจกรรม

หน้า 31 จาก 102

งบประมาณ

หมายเหตุ
ไม่มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
ดาเนินการเลือกตั้ง

เนื่องจากมีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
(
COVID-19 )
มติคณะรัฐมนตรีได้กาหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของ
ประชาชน และเว้นระยะห่างทาง
สังคม ( Social distancing ) จึงไม่
สามารถดาเนินการตามโครงการ
ได้

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคน
การศึกษาและ
สังคมที่มี
คุณภาพ

(บาท)
40,000

แผนงาน
การศึกษา

1

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

แผนงาน
สาธารณสุข

2

120,000

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3

อุดหนุนสาธารณสุขตามแนว
พระราชดาริแก่หมู่บ้านทั้ง 6
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000
บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติด

4

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

50,000

5

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันสาคัญทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม
อุดหนุนสานักงานจังหวัดลพบุรี
- โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ประจาปี
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนตาบลนาโสม

2,000

6

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสร้าง
การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชน ของชุมชน

1

60,000

28,000
50,000

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

1

10,000

2

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ยุทธศาสตร์ที่
5 การพัฒนา
ด้านแหล่งน้า
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

แผนงาน
การเกษตร

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

ยุทธศาสตร์ที่
5 การพัฒนา
ด้านแหล่งน้า
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

แผนงาน
การเกษตร

3

โครงการรักน้า รักปุา รักษา
แผ่นดิน

4

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ปูองกันไฟปุา

หน้า 32 จาก 102

2,000

10,000

หมายเหตุ

5

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่
6 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

1

โครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รวมทั้งหมด 22 โครงการ

20,000

100,000

1,052,000

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือก่อหนี้ผูกพัน
6 โครงการ ดังนี้

หน้า 33 จาก 102

หรือลงนามสัญญา จานวน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่4
แผนงานเคหะ
การพัฒนาด้าน
และชุมชน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ที่

โครงการพัฒนา/กิจกรรม

1

โครงการบริหารจัดการระบบหอ
กระจายข่าวและระบบลูกข่าย
ลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายนาโสม
1 หมู่ที่ 1
ตาบลนาโสม
อาเภอ
ชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

2

งบประมาณ
(บาท)
478,000

หมายเหตุ

1,322,000

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อ
นาไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน (
เงินเหลือจ่าย
ปี 2564
)

งบประมาณ
(บาท)
1,640,000

หมายเหตุ

ที่

โครงการพัฒนา/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่4
แผนงานเคหะ
การพัฒนาด้าน
และชุมชน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาตาบล 2 หมู่ที่
3 ตาบล นาโสม อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายซับงู
เหลือม เขาสมโภชน์
5 หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

1,497,000

ยุทธศาสตร์ท6ี่
แผนงาน
ยุทธศาสตร์การ บริหารงานทั่วไป
พัฒนาระบบริหาร
แผนงาน
จัดการที่ดีตาม อุตสาหกรรมและ
หลักธรรมาภิบาล
การโยธา

5

โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รบั บริการจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

25,000

6

โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการ
อบต.หลังใหม่

1,700,000

รวมทั้งหมด

6 โครงการ

6,662,000

หน้า 34 จาก 102

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
( เศรษฐกิจฐานราก
ปี 2564 )
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
( เศรษฐกิจฐานราก
ปี 2564 )

การติดตามและการประเมินผล
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

การติดตามและการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาจิตสานึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ

หน้า 35 จาก 102

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
20,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน
20,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ต่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาจิตสานึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ
ปูายไวนิล 600 บาท
รวมเป็นเงิน 600 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับ
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่ ไม่ใช่
ที่
√
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
√
๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔ ได้ดาเนินโครงการ
√
๕ ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖ งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ....................................
√
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาจิตสานึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ จานวน 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : สร้างจิตสานึก ค่านิยมที่ดี แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

2.ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ชว่ ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอชัยบาดาล
ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
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ประจาปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินงานอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอชัยบาดาล ประจาปี 2564
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
20,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน
20,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ต่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอชัย
บาดาล อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอชัยบาดาล ประจาปี 2563 เป็นเงิน 20,000
บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ดาเนินงานดาเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอชัยบาดาล ประจาปี 2564
จานวน 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ดาเนินงานดาเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอชัยบาดาล ประจาปี 2564
ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทาการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอชัย
บาดาล
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ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : อุดหนุน อาเภอชัยบาดาล
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 30,๐๐๐
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
30,๐๐๐
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
อุดหนุนสานักงานอาเภอชัยบาดาล จานวน
30,000 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
อบต.นาโสม ได้อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอชัยบาดาล ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอชัยบาดาล ดาเนินกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ทางถนน ) ในเทศกาลวันสาคัญ
–โครงการเฝ้าระวังอุบัติภัยเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564
ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางให้คาปรึกษาในการสอบถามเส้นทางและอานวยความสะดวก ความ
พร้อมในการเดินทาง การบริการน้าดื่ม กาแฟ และห้องน้า

2. เพื่ อปู องกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนในช่ ว งเทศกาลวั นปี ใหม่ รวมทั้ งช่ วยลดจ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 30,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
๑.ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง
2.ค่าวัสดุไฟฟูาจุดตรวจ
3.ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงิน 14,397 คิดเป็นร้อยละ 47.99 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ 100 ใช้เส้นทางสาย ๒๐๕ มีความสะดวกและปลอดภัย
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ 100 ได้รับคาปรึกษาหรือเส้นทางและมีความพร้อมในการเดินทาง ซึ่งได้รับบริการ
น้าดื่ม กาแฟ และห้องน้า เป็นการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ได้

5.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาถังน้ากลางเก็บน้าอุปโภคบริโภคในตาบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อมีถังน้ากลางเก็บน้าให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 20,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 20,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
จัดซื้อถังน้ากลาง
รวมเป็นเงิน 12,000 คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : มีถังน้ากลาง เก็บน้าให้ประชาชน จานวน 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีถังน้ากลางเพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ที่เพียงพอและทั่วถึง

6.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ปรากฏในแผนงาน :

การศึกษาสานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
57,486
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 53,654
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 42,000 บาท
รวมเป็นเงิน 53,654 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ
เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

7.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบล
นาโสม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 427,314 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 419,684.10 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 390,905 บาท
รวมเป็นเงิน 390,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

8.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 147,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 137,200
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจ้างเหมาทาอาหารกลางวัน คนละ 20 บาทต่อวัน เป็นเงิน 134,760 บาท
รวมเป็นเงิน 134,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.22
ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกคนได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
9.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 892,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 304,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ตาบลนาโสม
เป็นเงิน 302,000 บาท
รวมเป็นเงิน 302,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว

หน้า 43 จาก 102

คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจาก
ที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

10.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 892,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 208,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสม
เป็นเงิน 186,460 บาท
รวมเป็นเงิน 186,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.64 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจาก
ที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

11.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตาบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 892,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 304,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตาบล
นาโสม เป็นเงิน
316,000 บาท
รวมเป็นเงิน 316,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.95 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจาก
ที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม ตาบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

12.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า 46 จาก 102

เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 47,600 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้
ดาเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว 1,700 บาท
เป็นเงิน 34,700
บาท
รวมเป็นเงิน 34,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.90 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 22 คน มีสื่อการเรียน
การสอนครบและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครบและ
เพียงพอ

13.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 33,800 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้
ดาเนินการจัดการศึกษา
เป็นเงิน
29,800 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 4 รายการ คือ ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี/คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี/คน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
บาท/ปี/คน จานวน 20 คน
รวมเป็นเงิน 29,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.17
ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : การจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 20 คน ครบและเพียงพอ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครบและเพียงพอ

14.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 1..
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกาลังกายหรือที่ออกกาลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

หน้า 48 จาก 102

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน

141,000
141,000

บาท
บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเรื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 1
รวมเป็นเงิน 141,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) ที่ เ กิ น
ศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม มีสถานที่ออกกาลังกาย
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกาลังกาย
พลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

15.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 2..
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกาลังกายหรือที่ออกกาลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

หน้า 49 จาก 102

มีสุข

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน

141,000
141,000

บาท
บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเรื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 2
รวมเป็นเงิน 141,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) ที่ เ กิ น
ศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลนาโสม มีสถานที่ออกกาลังกาย
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 2 ตาบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกาลังกาย
พลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

16.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 3..
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกาลังกายหรือที่ออกกาลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย

หน้า 50 จาก 102

มีสุข

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน

141,000
141,000

บาท
บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเรื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 3
รวมเป็นเงิน 141,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) ที่ เ กิ น
ศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ชุมชนหมู่ที่ 3 ตาบลนาโสม มีสถานที่ออกกาลังกาย
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 3 ตาบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกาลังกาย
พลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

17.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 6..
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีเครื่องออกกาลังกายหรือที่ออกกาลังกายได้มาตรฐานและปลอดภัย
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2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 151,000
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน 151,000

บาท
บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมเรื่องออกกาลังกายพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 6
รวมเป็นเงิน 145,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.03 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) ที่ เ กิ น
ศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ชุมชนหมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม มีสถานที่ออกกาลังกาย
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสมและใกล้เคียง ได้ออกกาลังกาย
พลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

18.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการปูองกันโรคไข้เลือดออก
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กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 55,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกิน
วงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : มีดังนี้
ค่าวัคซีน
เป็นเงิน 25,000
บาท
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : สุนัขและแมว ทั้ง 6 หมู่บ้านในตาบลนาโสม ได้รับฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เชิงคุณภาพ : สุนัขและแมว ได้รับฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

19.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจาปี 2564
ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการปูองกันโรคไข้เลือดออก
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กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 80,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกิน
วงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าทรายอะเบรทและน้ายาพ่นหมอกควัน
เป็นเงิน 37,089.90 บาท
รวมเป็นเงิน 37,089.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.18 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนทุกครัวเรือน หมู่ที่ 1 – 6 จานวน 1,061 หลังคาเรือน มีได้รับการหยอดทรายอะเบรทและพ่นหมอกควัน
ปูองกันโรคไข้เลือดออก
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนทุกครัวเรือน หมู่ที่ 1 – 6 ได้รับการปูองกันโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

20.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตาบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา.....
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
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2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีการทางานเป็นทีม
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน

8๐,๐๐๐บาท

80,000

บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
2.จัดซื้อชุดกีฬา

1.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสาหรับฝึกซ้อมและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสนามฝึกซ้อม

4.จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ามันมวยสเปรย์
5.ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา
รวมเป็นเงิน 71,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) ที่ เ กิ น
ศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จานวน
105 คน
และกองเชียร์ ประมาณ 100 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา
เชิงคุณภาพ : 1.นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาที่ใช้แข่งขันห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง
2.นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จานวน 105 คน ได้
เล่นกีฬา มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสัมพันธภาพ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่และต่างตาบลในอาเภอชัยบาดา
21.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทาการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาลตามโครงการอุดหนุนอาเภอชัยบาดาลจัดงานรัฐพิธี
ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์การดาเนินการ : อุดหนุนอาเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 25,000
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
25,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖1 – 2๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
อุดหนุนที่ว่าการอาเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี
เป็นเงิน 25,000
บาท
รวมเป็นเงิน 25,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนหรือเจ้าหน้าทีท่ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้อุดหนุนสานักงานที่ว่าการอาเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี จานวน 1

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ได้อุดหนุนสานักงานที่ว่าการอาเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี ร้อยละ 100

22.ชื่อโครงการ : ....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....
ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 343 คน จานวน 12 เดือน
ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ
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กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 4,000,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 3,543,600 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจ่ายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ เป็นเงิน 3,341,800 บาท
รวมเป็นเงิน 3,341,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.31 ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุ จานวน 343 คน ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23.ชื่อโครงการ : ....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ.....
ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 106คน จานวน12 เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 1,181,000 บาท
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นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 1,476,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจ่ายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน 1,257,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,257,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.16 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ผู้พิการ จานวน 106 คน ร้อยละ 100 ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : ผู้พิการ ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ

24.ชื่อโครงการ : ....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์.....
ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มคี ุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จานวน 8 คน จานวน12 เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 48,000 บาท
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นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 งบประมาณ 43,500 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดาเนินการจ่ายสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์ เป็นเงิน 43,500 บาท
รวมเป็นเงิน 43,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
√
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
√
โปรดระบุผลกระทบ .................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ผู้ปุวยเอดส์ จานวน 8 คน ร้อยละ 100 ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : ผู้ปุวยเอดส์ ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์

25.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ 1
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวการจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,092.50 ตารางเมตรตามงานที่ อบต.กาหนด
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กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 399,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
170,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 170,000
บาท
รวมเป็นเงิน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ถนนจานวน 1 เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตาบลนาโสมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

26.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงบ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์ตาล ถึงถนนสายสามแยกเขาตาบล 4 ไร่นายจาปี
พาขุนทด หมู่ที่ 3
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตรยาว 675 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกาหนด

หน้า 60 จาก 102

กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 123,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
270,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 270,000
บาท
รวมเป็นเงิน 270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ถนนจานวน 1 เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตาบลนาโสมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

27.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคันคลองหลังโรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ 1
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวการจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 690 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตรหรือตามงานที่ อบต.กาหนด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 126,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
126,000
บาท
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-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 184,000
บาท
รวมเป็นเงิน 184,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ถนนจานวน 1 เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตาบลนาโสมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

28.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาตาบล - ซับมะกรูด หมู่ที่ 2
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามงานที่ อบต.นาโสมกาหนด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 560,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
560,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
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งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 159,000
รวมเป็นเงิน 159,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

บาท

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตาบลนาโสมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

29.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซับมะกรูด - ที่นานางทองจันทร์ จันโพราม หมู่ที่ 2
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร
0.40 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกาหนด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 458,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
458,000
บาท
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หนาเฉลี่ย

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 91,000
บาท
รวมเป็นเงิน 91,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ถนนจานวน 1 เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ :
ถนน จานวน 1 เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตาบลนาโสมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

30.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้านนางปัทมา นนทช้าง
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการเพื่อดาเนินการอุดหนุนการไฟฟูาอาเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านหนองใหญ่
หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้านนางปัทมา นนทช้าง
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 115,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
115,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
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งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟูาฯเพื่อขยายเขตไฟฟูาตามโครงการฯ เป็นเงิน 129,134.02 บาท
รวมเป็นเงิน 129,134.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไม่ใช่

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ดาเนินการขยายเขตไฟฟูา ให้ประชาชนได้มีไฟฟูาส่องสว่างและเพียงพอ จานวน 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง

31.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน แก้วแสง หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการอุดหนุนการไฟฟูาอาเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟูา บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน
แก้วแสง หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 15,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
15,000 บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
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งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟูา ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟูาตามโครงการฯ เป็นเงิน 14,666.01 บาท
รวมเป็นเงิน 129,134.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไม่ใช่

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ดาเนินการขยายเขตไฟฟูา ให้ประชาชนได้มีไฟฟูาส่องสว่างและเพียงพอ จานวน 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง

32.ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 กลุ่มบ้านนางสาวนิรมล ริยะจันทร์
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการอุดหนุนการไฟฟูาอาเภอชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟูา บริเวณกลุ่มบ้านนายวาน
แก้วแสง หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 50,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
48,374.70
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนการไฟฟูา ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟูาตามโครงการฯ เป็นเงิน 18,374.70 บาท
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รวมเป็นเงิน 48,374.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไม่ใช่

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ดาเนินการขยายเขตไฟฟูา ให้ประชาชนได้มีไฟฟูาส่องสว่างและเพียงพอ จานวน 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีไฟฟูาใช้ ส่องสว่าง เพียงพอและทั่วถึง

33.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.นาโสม ตามงานที่ อบต.กาหนด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 500,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
490,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 478,000
บาท
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รวมเป็นเงิน 478,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.55 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
√
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
√
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
√
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโสม จานวน 6
จุด
เชิงคุณภาพ :
ประชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ได้รับฟังข่าวสารข้อมูลทางราชการจากระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่าย
ลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

34.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6
ปรากฏในแผนงาน : การพาณิชย์
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการจัดการระบบประปา หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม ตามงานที่ อบต.กาหนด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ 450,000
บาท
นาไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4 จานวนเงิน
450,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :
ค่าดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเงิน 417,465
บาท
รวมเป็นเงิน 417,465 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.77 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
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ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :
ระบบประปา หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม ได้รับการก่อสร้าง จานวน 1 แห่ง
เชิงคุณภาพ :
ประชาชน หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม มีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง

35.ชื่อโครงการ : ....โครงการเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตาบลนาโสม.....
ปรากฏในแผนงาน : การเกษตร
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์การดาเนินการ : เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตาบลนาโสม
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5 ) ปี ๒๕๖4 งบประมาณ
30,000
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖4
จานวนเงิน
28,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ต่ากว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้
ค่าปูาย ไวนิล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถุงขยะ
รวมเป็นเงิน 1,312 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว
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คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเปูาหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเปูาประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนด
ไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : กิจกรรม big cleaning day เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ อบต.นาโสมกาหนด ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตาบล
นาโสม จานวน 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
บุคลากร อบต.นาโสม ผู้นาชุมชนและประชาชนจิตอาสาตาบลนาโสม ร่วมกิจกรรม big cleaning day ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรูเ้ กี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตาบลนาโสม มีประสิทธิภาพดีขึ้น
ประชาชนตาบลนาโสมได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทั่วถึง เกิดจิตสานึกที่ดี มีความรูเ้ กี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
ตาบลนาโสม ส่งเสริมกิจกรรม big cleaning day เป็นชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ขอสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1 ) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.51
2 ) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
3 ) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.53
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โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
6%

โครงการที่สาเร็ จ
2%

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
0%

โครงการที่สาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั ้งหมด
92%

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.55
2) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
3 ) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.55
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
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แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่สาเร็ จ
8%

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
0%
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
8%

โครงการที่สาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั ้งหมด
84%

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
2) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.01
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
หน้า 73 จาก 102

แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
0%

โครงการที่สาเร็ จ
0%
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
1%

โครงการที่สาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการทั ้งหมด
99%

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.02
2) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.01
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.52
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ดาเนินการสาเร็ จ
4%

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1%
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
25%

โครงการที่ดาเนินการสาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ

โครงการทั ้งหมด
70%

โครงการทั้งหมด

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.51
2) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.60
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ดาเนินการสาเร็ จ
1%

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
0%
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
17%

โครงการที่ดาเนินการสาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

โครงการทั ้งหมด
82%

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
1) ดาเนินโครงการสาเร็จ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.09
2) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.01
3) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.02
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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แผนภูมิ การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่ดาเนินการสาเร็ จ
1%

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1%
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
4%

โครงการที่ดาเนินการสาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั ้งหมด
94%

1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
30
กัน ยายน 2564 องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาโสมได้ดาเนินการตามแผนงานที่ว างไว้จานวน 45 โครงการ จาก
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ปรากฏโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
คิดเป็นร้อยละ 22.61 โดยมีรายละเอียด คือ โครงการที่ดาเนินการสาเร็จ เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่ตั้งไว้ จานวน
39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.60 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.02 และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 154 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.39
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แผนภูมิการดาเนินการตามโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่สาเร็ จ
20%
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
3%

โครงการที่สาเร็จ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ ดาเนินการ
77%

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1) เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

มติ
คณะรัฐมนตรีได้กาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลีย่ ง หรือเลื่อน
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การจัดกิจกรรมทีม่ ีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดาเนินการตามโครงการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) จานวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จะสามารถ
ดาเนินการได้ทุกโครงการ ทาให้รอ้ ยละของโครงการที่ทาได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมให้
ความสาคัญทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ตาบลนาโสม ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ต้องเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ และคานึงถึงงบประมาณ สถานะการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ในการกาหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมดาเนินงานโครงการได้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น คิดเป็นผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการร้อยละเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมไม่ได้ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง
2)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้ความสาคัญในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรของประชาชนและ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ความสาคัญทางด้านสุขพลานามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนตาบลนาโสม ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ ให้ทุกหมู่บ้านมีสถานที่และเครื่องเล่น
ออกกาลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้
ชุมชนตาบลนาโสมเป็นชุมชนน่าอยู่ หากการพัฒนาในอนาคต ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมให้ความสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีชุมชนตาบลนาโสมเดิม ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก็จะสามารถบรรลุตามวิสยั ทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือ “ นาโสมเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ”
ได้

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่คะ
ประธานสภา อบต.นาโสม มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีญัตตินี้เป็นการรายงานผล เพื่อให้สภาทราบนะครับ
มติที่ประชุม
มีมติรับทราบ

5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รับมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองซับดีปรี เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม และหมู่ที่ 6 ตาบลหนองยายโต๊ะ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ได้ดาเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองซับดีปรี เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม และหมู่ที่ 6 ตาบลหนองยายโต๊ะ อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ความยาว 24.00 เมตร และได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่ง
มอบสะพานคืนให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อดูแลรับผิดชอบต่อไป
ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ
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ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
ดังนั้น จึงขอเสนอการรับมอบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองซับดีปรี เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม และหมู่ที่ 6 ตาบลหนองยายโต๊ะ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้อนุมัติรับมอบ
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ให้สมาชิกสภา ได้พิจารณาและให้ลงมติ โดยถาม ดังนี้
1.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติอนุมัติรับโอน ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จานวน 4 คน
2.ในญัตติเดียวกัน ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.ประธานสภา งดออกเสียง
มติที่ประชุม
มติ 1.มีมติ อนุมัติรับโอน จานวน 4 คน
2.มีมติ ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตวางท่อประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดสระบุรี
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ขออนุญาตดาเนินการขุดวางท่อประปา
ในเขตพื้นที่ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ของงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ด้วยวิธีการขุดร่องดินแนวท่อประปา ผ่านถนนดิน ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ทางเท้า ผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ของตาบล
นาโสม จึงขออนุญาตดาเนินการภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ข้อพิจารณา
เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อนุญาตให้ดาเนินการภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ให้สมาชิกสภา พิจารณาและให้ลงมติ โดยการถาม ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติให้ความเห็นชอบอนุญาต ให้ดาเนินการ ขอให้ยกมือขึ้น
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จานวน 4 คน
2.ในญัตติเดียวกัน ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.ประธานสภา งดออกเสียง
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มติที่ประชุม

มติ 1.มีมติ เห็นชอบอนุญาตให้ดาเนินการ จานวน 4 คน
2.มีมติ ไม่เห็นชอบ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการ
ก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หลังใหม่ งบประมาณ จานวน
430,711.11 บาท
คาชี้แจง เพื่อสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม หลังใหม่ ซึ่งได้กันเงินเอาไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนามาจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 แต่เนื่องจากราคากลางเพิ่มขึ้นจึงมีความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 มาสมทบเพื่อให้สามารถดาเนินตามโครงการได้
เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกกองคลัง ที่ กค 34/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง ราคา
กลางงานก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการ อบต.หลังใหม่ สูงกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้
1.มติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ในสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจาปี พ.ศ.2564
อนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจาปีพ.ศ.2564 จานวน 1,756,376.63 บาท โครงการ
ก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมหลังใหม่ รั้วมีขนาดความยาวรวม 228
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกาหนด) งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้กาหนดราคากลางขึ้นใหม่และมีมติเห็นชอบราคา
กลาง จานวน 2,187,087.74 บาท
3.งานพัสดุ ขออนุมัติใช้ราคากลางตามที่ตณะกรรมการกาหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ.2564 จานวน 2,87,087.74 บาท จึงทาให้มีราคากลาง สูงกว่างบประมาณที่
ได้ตั้งไว้เป็นจานวน 430,711.11 บาท
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
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ดังนั้น เนื่องจากโครงการเดิมเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2564 จึงเห็นควรให้ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณมาสมทบ โครงการเดิมอีกจานวน 430,711.11 บาท ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้พิจารณาอนุมัติ
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะอภิปรายก่อนลงมติหรือสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติม มีหรือไม่ หากไม่มีผม
จะขอมติครับ
1.สมาชิกสภาท่านใดมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จานวน 4 คน
2.ในญัตติเดียวกัน ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.ประธานสภา งดออกเสียง
มติที่ประชุม
มติ 1.มีมติ อนุมัติการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ จานวน 4 คน
2.มีมติ ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เหตุผลและความจาเป็น
1.ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล ที่ ลบ0318/3660 วันที่ 9 ธันวาคม 2564
เรื่อง การดาเนินงาน “ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ” ปี
2565 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้
เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 อาเภอชัยบาดาล ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ ดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
ตามกรอบการดาเนินงานและคู่มือการปฏิบัติฯ ที่กาหนด และจัดส่งให้อาเภอชัยบาดาล ภายใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
2.องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 และนาส่งอาเภอชัยบาดาลแล้ว
ตามหนังสือที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ ลบ78201/652 วันที่ 9 ธันวาคม
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาตาบล 3 หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข หมู่ที่ 4 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุรี
3.โครงการดังกล่าว มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แต่
เนื่องจากโครงการที่ขอรับงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ฯ ไม่มีความสอดคล้องกับ
งบประมาณ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
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คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง
เพื่อสามารถตั้งงบประมาณดาเนินการต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (
ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ”
ข้อพิจารณา
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อสภา
ประธานสภา อบต.นาโสม
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นาเสนอตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
คานา
ตามที ่ องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลนาโสม ได้พ ิจ ารณาอนุม ัต ิแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อ วัน ที่ 10 มิถุน ายน 2562 พร้อ มทั้ง ได้พิจ ารณาคัด เลือ กแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับความสาคัญของชุมชน นั้น
ในการพัฒ นาตาบลนั้น เมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่ว น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมีประเด็น
ของการพัฒ นาใหม่ๆ เกิด ขึ้น ในพื้น ที่ ถ้า หากมีโ ครงการที่ ป รากฏอยู่ใ นแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น แล้ว ทางองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒ นาศักยภาพในพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หรือมีปรากฏไม่ตรงกับปีงบประมาณ
รายละเอียด คุณลั กษณะ ก็มีความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการพัฒ นา เพราะถ้า
ปล่อ ยไว้จ ะทาให้ป ระชาชนได้ร ับ ความเดือ ดร้อ น หรือ สูญ เสีย โอกาสในการพัฒ นา ดัง นั้น การ เปลี ่ย นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝุายบริหารสามารถนาขึ้นมาพิจารณาดาเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
หมวด
4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
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สารบัญ

หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1
2

ส่วนที่ 2 การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

3

เปลี่ยนแปลง
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
......................................
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ”
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยมีเหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
บันทึกข้อความจากสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม บันทึกข้อความเลขที่ 9/2565 ลงวันที่
6 มกราคม 2565 เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพื่อให้
สอดคล้องกับการขอรับงบประมาณ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล ที่ ลบ0318/3660 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง การดาเนินงาน
“ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ” ปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 อาเภอ
ชัยบาดาล ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ
ดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการ ฯ ตามกรอบการดาเนินงานและคู่มือการปฏิบัติฯ ที่กาหนด และจัดส่งให้อาเภอ
ชัยบาดาล ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 และนาส่งอาเภอชัยบาดาลแล้ว ตามหนังสือที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม ที่ ลบ78201/652 วันที่ 9 ธันวาคม จานวน 2 โครงการ ดังนี้
/1.โครงการก่อสร้าง…
-21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาตาบล 3 หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข หมู่ที่ 4 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
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ซึ่งโครงการดังกล่าว มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แต่เนื่องจากโครงการที่ขอรับ
งบประมาณตามโครงการดังกล่าว ฯ ไม่มีความสอดคล้องกับงบประมาณ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและ
ถูกต้อง เพื่อสามารถตั้งงบประมาณดาเนินการต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1
บทนา
................................................................................................................................................................
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1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
/(๒) คณะกรรมการ…
-4(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
หน้า 87 จาก 102

สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”

ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
.......................................................................
หน้า 88 จาก 102

การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6/ 2565
แบบ ผ.01
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6/2565
แบบ ผ.02
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-6–
แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/ 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3,900,000

2

3,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

3,900,000
3,900,000

2
2

3,900,000
3,900,000
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-7-

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกเขาตาบล 3
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (
พ.ศ. 2561 – 2565 )
หน้าที่ 154 ข้อ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

1 โครงการ กว้าง4.00 เมตร
ยาว 2,495 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตรหรือตามงานที่
อบต.กาหนด

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

329,000 1,000,000 5,400,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกมากขึ้น

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เปลี่ยนแปลง
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกเขาตาบล 3
( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 –
2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6/2565

เพื่อให้ประชาชน
ดาเนินการก่อสร้าง ถนน
ได้รับความสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการคมนาคมและ ผิวการจราจร กว้าง4.00 เมตร
ขนส่งผลผลิต
ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ทางการเกษตร
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.นาโสมกาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-8หน้า 91 จาก 102

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
1,950,000

1
การคมนาคม
โครงการ สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สาย
เจริญสุข หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสม
อาเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่
9 ตาบลหนองรี อาเภอลาสนธิ
จังหวัดลพบุรี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 )
หน้าที่ 156 ข้อ 4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

1 โครงการ
ช่วงที่ 1 ผิวการจราจร
กว้าง 4เมตร ยาว700
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,800 ตร.ม. ตามงาน
ที่ อบต.กาหนด
พิกัดเริ่มต้น :
N15.260746
E101.304793
พิกัดสิ้นสุด:
N15.266489
E101.302901
ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,800 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

1,576,500 1,568,100 1,412,400
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-9แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

พิกัดเริ่มต้น
:N15.266489
E101.302901
พิกัดสิ้นสุด:N15.271954
101.301514
ช่วงที่ 3 ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 630.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520
ตารางเมตร
พิกัดเริ่มต้น
:N15.271954
101.301514
พิกัดสิ้นสุด:N15.277666
101.300022
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งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-10เปลี่ยนแปลง
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตาบล
นาโสม อาเภอชัยบาดาล
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตาบล
หนองรี อาเภอลาสนธิ จังหวัด
ลพบุรี
( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 –
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
6/2565

เพื่อให้ประชาชน ดาเนินการก่อสร้าง ถนน
ได้รับความสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการคมนาคม ผิวการจราจร กว้าง 4.00
และขนส่งผลผลิต เมตร ยาว 800.00 เมตร
ทางการเกษตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200
ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.นาโสมกาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-
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งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
1,950,000

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1
การคมนาคม
โครงการ สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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-11-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกเขาตาบล
3

เพื่อให้ประชาชน ดาเนินการก่อสร้าง ถนน
ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการคมนาคม
ผิวการจราจร กว้าง
และขนส่งผลผลิต
4.00 เมตร ยาว
ทางการเกษตร
800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200
ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.นาโสมกาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-
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-

2565
(บาท)
1,950,000

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการ การคมนาคมสัญจร กองช่าง
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น

-12-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจริญสุข หมู่ที่ 4
ตาบลนาโสม อาเภอ
ชัยบาดาล เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 9 ตาบลหนองรี
อาเภอลาสนธิ จังหวัด
ลพบุรี

เพื่อให้ประชาชน ดาเนินการก่อสร้าง ถนน
ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการคมนาคม
ผิวการจราจร กว้าง
และขนส่งผลผลิต
4.00 เมตร ยาว
ทางการเกษตร
800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200
ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.นาโสมกาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-
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-

2565
(บาท)
1,950,000

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการ การคมนาคมสัญจร กองช่าง
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น
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ภาคผนวก
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
--------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่ มกราคม 2565 และ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ มกราคม 2565
อาศัย อานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ
22/1 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สาหรับ
เป็นกรอบในการดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม

พ.ศ. ๒๕65

(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ
1.สมาชิกท่านใด มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จานวน 4 คน
2.ในญัตติเดียวกัน ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.ประธานสภา งดออกเสียง
มติที่ประชุม
มติ 1.มีมติ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ จานวน 4 คน
2.มีมติ ไม่เห็นชอบ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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ระเบียบวาระที่ 6

มติที่ประชุม

ญัตติอื่น ๆ
6.1 เรื่อง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ผู้สูงอายุที่ได้รับการพิจารณา ปีนี้ได้แก่ นางจรูญ มีจันทอง
บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตาบลนาโสม
มีมติรับทราบ

6.2 เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้รายละเอียด
รองประธานสภา อบต.นาโสม ได้แจ้งว่า ผมได้รับเรื่องมาจากกานันตาบลนาโสมว่า องค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและจดทะเบียนสภาองค์กรชุมชนตาบลนาโสม จะมาดาเนินการประชุม โดยขอใช้
สถานที่ห้องประชุมสภาแห่งนี้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ที่มาประชุมจะเป็น
กรรมการระดับจังหวัด ซึ่งทางตาบลนาโสม ได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว หน้าที่จะเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย โดยการจัดหางบประมาณ ระดมงบประมาณ
มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรายละเอียดนั้น คงต้องมารับฟังการ
ประชุมครับ ส่วนผู้ที่มาประชุม ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา กรรมการหมู่บ้าน ครับ
มติที่ประชุม
มีมติรับทราบ
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา
ประชุมพร้อมกันในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่.....20..... เดือนมกราคม พ.ศ..2565...............เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เขตที่ 2 หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเขตที่5 หมู่ท5ี่
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