รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมจึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม
– เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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ภาคผนวก
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

*******************************

ส่วนที่ ๑
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 –
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น
๑. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

-2๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารูว้ ่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีค วามเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ย นแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่ วน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง มาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ ทราบว่าขั้น ตอนใดบ้ างที่มีปัญ หาอุปสรรค และปัญ หาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คื อ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
มีผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมิน จะท าให้ เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่ นาไปปฏิบัติ แล้ ว ได้ผ ลดีส มควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคม
ควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

-3๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อผู้ บ ริห ารท้องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ งภายในเดื อ นเมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

-4ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-5๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม
1. นางญาณัจฉรา
จิตรซื่อตรง
สมาชิกสภา อบต. นาโสม
2. นายทองปาน
กระจังทอง
สมาชิกสภา อบต. นาโสม
3. นางดาวเรือง
ฉิมสุนทร
สมาชิกสภา อบต. นาโสม
4. นางบุญชู
ยุพจันทร์
ผู้แทนประชาคมตาบลนาโสม
5.นางกาญจนธัช
บุญนาค
ผู้แทนประชาคมตาบลนาโสม
6. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หัวหน้าส่วนราชการ
9. ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
10.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสินชัย
เพ็ชรส้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแผนงาน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ นาโสมเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบสาธารณภัย
การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด
การส่งเสริมการศึกษา
การส่งเสริมการสาธารณสุข
การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
อยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
9. การพัฒนาแหล่งน้า
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความสงบสุขของรัฐ
เป้าหมาย
1.เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสอันสาคัญหรือวันสาคัญของ
ชาติ
2. เพื่อป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และสามารถบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
ได้อย่างทันเวลา และลดอัตราการเกิดความเสียหายให้ลดน้อยลง
4. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการบริหาร
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาชน / องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในการดาเนินงานป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

-7แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
2. จานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
3. จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒ นาของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ / พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2545
มาตรา 41
2. เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน
4. เพื่ อพั ฒ นาด้านการกีฬ าและส่ งเสริม กิจ กรรมนัน ทนาการชุ มชนส าหรับ เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตาบล / อาเภอชัยบาดาล และจังหวัดลพบุรี
6. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงคู่ชุมชนตลอดไป
แผนงาน
1. แผนงานการศึกษา
2.แผนงานสาธารณสุข
3.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.แผนงานงบกลาง
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา
2. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
3. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรง
4. จานวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
5. จานวนกิจกรรมของชุมชน อาเภอ จังหวัด ที่ให้การส่งเสริม หรือสนับสนุน

-82.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมาย
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ ทั้งระดับบุคคล
(เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป) ครอบครัว และระดับชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
แผนงาน
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนครัวเรือน และกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
2. จานวนครัวเรือนหรือชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2.4 ยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ป การให้ได้
มาตรฐาน
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตาบลนาโสมให้ได้มาตรฐาน การสัญจรไป-มา และการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในตาบลนาโสมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในชุมชนให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานการพาณิชย์
ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
2. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
3. จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4. จานวนบริการสาธารณะอื่นที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ปรารถนาให้
เกิดขึ้นร่วมกันของคนในชุมชน นาไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่
แผนงาน
1. แผนงานการเกษตร
ตัวชี้วัด
1. ก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อการเกษตร
2. จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการ

-92.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสมให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานงบกลาง
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
2. มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก
เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
****************************

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )

ในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการ
ติดตามและประเมิน ผล เพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒ นาที่ ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการพั ฒ นาท้องถิ่น
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริม าณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
ถึง มีนาคม ๒๕๖1)
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมิน ผลการวัดในรูป ข้อมูล เชิงปริม าณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภ าพประสิท ธิผ ลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย นาเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต
(output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขสาคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(key stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่ว มกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่ งชี้
เหล่านั้นในการดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม สาเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น ตอไปในอนาคต ผู ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรม
เหลานั้ น จะหาวิ ธี ก ารแกไขปญหาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไดทั น ตอเหตุ ก ารณ หรื อ แมวาเหตุ ก ารณจะสิ้ น สุ ด แลวก็ ต าม
ผลการประเมิ น ตั ว ชี้วัด ที่ ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิ บั ติ งานในอนาคต เพื่ อใหการปฏิ บั ติ งาน
ตอไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

-11๒.๓ เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ กระตุ
นใหขาราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )

๔.๑ การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้
4.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 ) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 )
( 5 คะแนน )
4.1.2 การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
คะแนน 25 คะแนน
คะแนน ๒0 - 24 คะแนน
คะแนน 15 - 19 คะแนน
ต่ากว่า 15 คะแนน

คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้
=
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ต้องปรับปรุง

-12ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
ได้ ๕ คะแนน
➢ มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
ได้ ๔ คะแนน
➢ มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
ได้ ๓ คะแนน
➢ มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ไม่ได้คะแนน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59
( ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมือวันที่ 31 ตุลาคม 2559)
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
➢ มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
ได้ ๕ คะแนน

-13ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การติดตามและประเมินผล
92 คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
โครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๔ .
คะแนนที่ได้
4

แบบที่ 1 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. 2561 – 2564 )
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
19.00
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
13.78
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
59.22
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
9.00
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี
10
9.00
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
10
9.44
3.4 วิสัยทัศน์
5
5.00
3.5 กลยุทธ์
5
4.22
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
5
4.33
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
5
4.56
3.8 แผนงาน
5
4.78
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5
7.67
3.10 ผลผลิต/โครงการ
5
4.22
รวม
๑๐๐
92.00

-14ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 : โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 )
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การติดตามและประเมินผล
88.78 คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
โครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
2561 – 2564)

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ 3 .
คะแนนที่ได้
3

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. 2561 – 2564 )
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
9.11
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
9.00
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
9.00
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑๐
9.11
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
52.56
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
4.44
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
4.33
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
5
4.56
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๕
4.67
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง มีความสอดคล้องกับ
๕
4.44
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
๕
4.11
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕
4.56
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
๕
4.11
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

-15๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด ( ) และสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

๕
๕
๕

3.89
4.22
4.67

๕
๑๐๐

4.56
88.78

ผลการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ให้คะแนนตามแบบที่กาหนด เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
( ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕59 )

-16ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
➢ ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
➢ ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึน้ ไป
➢ ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
88
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 )
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
66
พ.ศ. ๒๕๖1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
66
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
การดาเนินงานจริง ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง
24
มีนาคม ๒๕๖1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1
หมายเหตุ

:

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ร้อยละ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๐ .
คะแนน

-

-

-

-

๑๐๐

-

27.27

๐

คานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 )

การดาเนินการจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 หมายถึง โครงการที่ทาสาเร็จแล้ว รวมกับ โครงการที่
ดาเนินการจริงต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
โครงการที่ทาสาเร็จแล้ว
จานวน
8
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการจริงแต่ต้องต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน
๑6 โครงการ
: การดาเนินการจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
จานวน
24 โครงการ
➢ ดาเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซึง่ อยู่ระดับดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐ คือ
ได้ 0 คะแนน

-17ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
➢ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
0
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .

5

-18๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๒
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. 2561 – 2564 )
๔
การดาเนินโครงการ
๕
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
5
5
5

คะแนนที่ได้
5
4
3

5
5
25

0
5
17

ข้อสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 17 คะแนน ซึ่งอยู่ระดับคะแนน 15 – 19
คะแนน คือ พอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การดาเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๕ คะแนน

ส่วนที่ 4
การรายงานและติดตามผลโครงการ ครั้งที่ ๑
( ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลนาโสม
ได้กาหนดกรอบการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ ( การติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ) เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินโครงการที่สาเร็จแล้ว จานวน 9 โครงการ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-20๑.ชื่อโครงการ : ....กิจกรรมจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช .....
ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม
จ านวน ๓๔ คนร่ ว มน้ อ มร าลึ กและร่ วมกิจ กรรมสดุ ดีในพระมหากรุณ าธิคุ ณ สมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว
ณ ที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ ๑,๐๐๐

บาท

นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1 จานวนเงิน

บาท

๑,๐๐๐

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มี ความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖1 – 2๕๖4 )
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าพวงมาลา
เป็นเงิน
๑,๐๐๐
รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

บาท

การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว วันที่ 23 ตุลาคม 2560
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็น โครงการที่ป ระชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้ านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ..........................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่

ไม่ใช่
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

-21จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : คณะผู้ บ ริ ห าร ส.อบต. พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า ง อบต.นาโสม
จานวน ๓4 คน ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล
เชิงคุณภาพ : คณะผู้ บ ริ ห าร ส.อบต. พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า ง อบต.นาโสม
ได้น้อมราลึกและสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-22๒.ชื่อโครงการ : ....โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ : : กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.....
ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ จานวน คน ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ณ วัดลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ปี ๒๕๖1 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1 จานวนเงิน

๒๐,๐๐๐

บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

1.ค่าป้ายไวนิลใช้ในพิธี เป็นเงิน
3,000 บาท
2.ค่าเช่าเต็นท์ใช้ในพิธี เป็นเงิน
4,500 บาท
3.ค่ารถโดยสารเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เป็นเงิน
6,500 บาท
รวมเป็นเงิน 14,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดาเนินโครงการ : เป็น ๑ กิจกรรมของโครงการปกป้องสถาบัน ฯ ที่สาเร็จแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2560
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่ น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ........................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√
√
√

-23จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ประชาชนตาบลนาโสม จานวน 150 คน ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลานารายณ์ อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เชิงคุณภาพ : ประชาชนตาบลนาโสม จานวน 150 คน ได้น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

-243.ชื่อโครงการ : ....โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า.....
ปรากฏในแผนงาน : การเกษตร
สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ : 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ ๔ พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อน้อมนาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้าลาธารของ
ประเทศ ให้ คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้ อมนาหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้ เกิดสัม ฤทธิ์ผลที่เป็น
รูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ป่า
2. เพื่อสร้างจิตสานึ กและส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชน โรงเรียน และหน่วยงาน ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้า ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า และรณรงค์ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟป่า ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ผู้นาชุมชนและประชาชนในตาบลนาโสม
4. เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน โดยใช้กิจกรรมเชื่อมความสามัคคี
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ 10,000
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1
จานวนเงิน ๑0,๐๐๐
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖๐-๑๕๖๒)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 1.ค่าป้ายไวนิล
เป็นเงิน
432
บาท
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน
5,000
บาท
รวมเป็นเงิน 5,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2560
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
ใช่
ไม่ใช่
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
√
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
√
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
√
๔
ได้ดาเนินโครงการ
√
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
√
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
√
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
√
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
√

-25๙
๑๐

มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ประชาชน เด็กและเยาวชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต.นาโสม จานวน 100 คน
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า ณ สานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์จังหวัดลพบุรี อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เชิงคุณภาพ : ประชาชน เด็กและเยาวชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่อบต.นาโสม จานวน 100 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า และสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้

-264.ชื่อโครงการ : ....โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖1.....
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทา ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นาท้อ งที่ ผู้นาท้องถิ่น โรงเรียน /สถานศึกษาในเขต
ตาบลนาโสม และกลุ่ มองค์ก รต่ าง ๆ ได้ มีส่ วนร่วมในการจัดกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริม และพั ฒ นาการของเด็ กและ
เยาวชน
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตและอยู่รวมกันในสังคมที่ดี สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ

4๐,๐๐๐

บาท

นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1

40,000

บาท

จานวนเงิน

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็ มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

1. ค่าป้ายไวนิล
เป็นเงิน 1,800 บาท
2.ค่าของขวัญและอุปกรณ์อื่นๆ
เป็นเงิน 10,700 บาท
3.ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน 21,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง เป็นเงิน 6,500 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว วันที่ 13 มกราคม 2561
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ

ใช่
√
√
√
√

ไม่ใช่

-27๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√
√
√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จานวน 402 คน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจาปี 2561
เชิงคุณภาพ : 1. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จานวน 402 คน
ได้รับ การส่ งเสริมและสนั บสนุน ให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิ ทธิห น้าที่ของตนเอง กล้ าคิด กล้าทา
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
2. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันในการ
ดาเนินชีวิตและอยู่รวมกันในสังคมที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากอบายมุข และ ยาเสพติด

-28๕.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตาบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา.....
ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากปัญหายาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีการทางานเป็นทีม
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ
8๐,๐๐๐
บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1
จานวนเงิน
60,000
บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้ องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้ อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

1.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสาหรับฝึกซ้อม
เป็นเงิน 12,200 บาท
2.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสนามฝึกซ้อม เป็นเงิน 1,260 บาท
3.จัดซื้อชุดกีฬา
เป็นเงิน 24,252บาท
4.จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ามันมวยสเปรย์
เป็นเงิน 5,400 บาท
5.ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา
เป็นเงิน 16,800 บาท
รวมเป็นเงิน 59,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรื อจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่ใช่

-29๙
๑๐

มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : นั ก กี ฬ า ประกอบด้ ว ย เยาวชน ประชาชน ผู้ น าชุ ม ชนและเจ้ า หน้ า ที่ อบต. นาโสม
จานวน
105 คน และกองเชียร์ ประมาณ 100 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา
เชิงคุณภาพ : 1.นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาที่ใช้
แข่งขันห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง
2.นั กกีฬ า ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้ นาชุม ชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม
จานวน 105 คน ได้เล่นกีฬา มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสัมพันธภาพ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างกลุ่ม ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่และต่างตาบลในอาเภอชัยบาดาล

-306.ชื่อโครงการ : ....โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของพื้นที่ของตนเอง
4. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนตรงกับความต้องการของประชาชน
5. เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ 20,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1 จานวนเงิน

20,000

บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุ กประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

๑.ค่าทาป้ายไวนิล
เป็นเงิน
๒.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปากกา กระดาษ
เป็นเงิน
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้าดื่ม
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน 8,392 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.96 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

๔๓๒ บาท
460 บาท
7,500 บาท

การดาเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมดาเนินการสาเร็จ ระหว่างวันที่ 5-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือ เห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึน้ ได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√

ไม่ใช่

√
√
√
√
√
√
√

-31๙
๑๐

มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : ประชาชน ผู้ น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ จานวน 346 คน ได้เข้ารับการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ จานวน 346 คน ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประชาคมการจัดทาแผนชุมชนของตนเองได้ นาไปสู่การบูรณาการแผนชุมชนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-327.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลนาโสม.....
ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนากลุ่มสตรี
แม่บ้านตาบลนาโสม
2.เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นาสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3.เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลนาโสมมีความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและชุมชน
4.เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลนาโสมมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ การ
ดาเนินชีวติ และครอบครัว การประกอบอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1
จานวนเงิน

50,๐๐๐
50,000

บาท
บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้ง ในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

1. ค่าจ้างเหมาทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย
2.ค่าตอบแทนวิทยากร
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าอาหารกลางวัน
รวมเป็นเงิน 13,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

864
3,000
4,500
5,400

บาท
บาท
บาท
บาท

การดาเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จแล้ว วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์

ใช่
√
√
√
√
√
√
√

ไม่ใช่

-33๘
๙
๑๐

การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ : คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลนาโสม กลุ่ มสตรี แม่บ้าน ในตาบลนาโสม จานวน 90
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตาบลนาโสม คือ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม และร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันสตรีสากล ณ ที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในตาบลนาโสม จานวน 90 คน
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
และความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นาของสตรีในด้านกฎหมาย สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว การบริหารจัดการการดาเนินชีวิตและครอบครัว การประกอบอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป

-348.ชื่อโครงการ : ....โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. .....
ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์การดาเนินการ : 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
2. เพื่อทบทวนความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆและทบทวนวิธีการให้ความช่วยเหลือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1 งบประมาณ 50,000 บาท
นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๖1 จานวนเงิน
60,๐๐๐ บาท
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4)
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ๑.ค่าป้ายไวนิลโครงการ
เป็นเงิน 1,200
บาท
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็นเงิน 25,200
บาท
๓.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน 9,000
บาท
๔.ค่าวัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 684
บาท
5.ค่าบรรจุน้ายาเคมีชนิดแห้ง ถังดับเพลิง เป็นเงิน 4,000
บาท
6.ค่าจัดซื้อแก๊สและน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน 2,120
บาท
รวมเป็นเงิน 42,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.34 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การดาเนินโครงการ : เป็นโครงการดาเนินการสาเร็จแล้ว วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องทีเ่ ลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่ใช่

-35๙
๑๐

มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ .................................
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

√
√

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กาหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
เชิงปริมาณ :

สมาชิก อ.ป.พ.ร. จานวน 18 คน เข้ารับ การฝึ กอบรมตามโครงการฝึ กอบรมทบทวน

อ.ป.พ.ร.
เชิงคุณภาพ : สมาชิก อ.ป.พ.ร. จานวน 18 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถเป็นกาลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

-36โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 การดาเนินงานแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,309,320

2 การดาเนินงานแผนงานงบกลาง

4,575,246

3 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา
4 โครงการจัดประชุมในภารกิจต่างๆ

170,000
10,000

5 โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม

591,000

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม

219,500

7 โครงการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสานักงาน

80,000

8 โครงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน

509,500

9 โครงการหนังสือพิมพ์ประจาหน่วยงานและหมู่บ้าน

5,000

10 โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบลนาโสม

425,396

11 โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโสม

47,905

12 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบลนาโสม

880,000

13 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโสม

122,500

14 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,037,000

15 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

1,152,000

16 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

หมายเหตุ

ส่วนที่ 5
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.
๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.จากการสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ ทาให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีการบริหารจัดการ
ในทางที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน ตัวแทน
ประชาคมและหน่วยงานอื่นเข้ามาปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. 2561 –
2564 ) เป็นรูปธรรม มีการดาเนินการตามโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ.
2561 – 2564 )
2.จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
พบว่า บางโครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์หรือเป้าหมายไม่มีความ
สมดุลกับงบประมาณที่ใช้ไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีข้อเสนอแนะ
ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมพิจารณาหลักความคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ไป ทั้งนี้รวมถึงงบประมาณที่
ใช้ไปด้วย ตาม
หลักความคุ้มค่า คือ ต้องตระหนักว่า มีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้น การบริหารจัดการ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า

