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องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
คานา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการ
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่ าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ า วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน) ขึ้น
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการหวัง
เป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบล
กุดโบสถ์ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนือ่ งจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้
หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบล กุดโบสถ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อ
วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึง่ “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่
กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชีว้ ัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
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๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจาก
การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ถ้าผูบ้ ริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์และแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖4) ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
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๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล กุดโบสถ์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖4)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะหกเดือนดังนี้
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61
(๒) เดือน เมษายน 2561– กันยายน ๒๕61
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
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๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
1. นายสุรินทร์ แววฉิมพลี
ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ สมจิตร
กรรมการ
3. นายนาวิน ทองทิพย์
กรรมการ
4. นายวันเพ็ญ เศียรกระโทก
กรรมการ
5. นายสมยศ ภูมิค้า
กรรมการ
6. นางสอาด บุญเอิบ
กรรมการ
7. นางอุบล พิมพ์ศรี
กรรมการ
8. นายวศิน ย่อมกลาง
กรรมการ
9. นายสมบัติ แก้วมีศรี
กรรมการ
10. นายสมคิด ด่านขุนทด
กรรมการ
11. นางศุภิสรา อักษร
กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
“ กุดโบสถ์ก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”
พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนาท้องถิ่น
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
4. พัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
พัฒนา ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
เป้าประสงค์
1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสะดวก
และได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง
ด้านไฟฟ้าให้แสงสว่างในชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ด้านการศึกษา
และศาสนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา มีการป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย /การ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
3.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ตาม
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนและ
การรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันประหยัดพลังงาน
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
5.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหาร ร า ช ก า ร ใ ห้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.เพื่อจัดให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค–บริโภคอย่างเพียงพอ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดในเรื่องยุทธศาสตร์น้าแก้จน
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ตัวชี้วัด
1.ก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความ
สะดวกและได้มาตรฐาน
2.ยกระดับคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
พัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3.ดาเนินการเพื่อให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่และมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
4.ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค–บริโภคอย่างเพียงพอ
ค่าเป้าหมาย
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ดาเนินการเพื่อให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่และมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
พัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ดาเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ และรางระบายน้าให้เป็นไป
ด้วยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตประปา
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.ส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4.พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
6.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
7.ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.เสริมสร้างเศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริ
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
2.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
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5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรทุกส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถการปฏิบัติหน้าที่
3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4.ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
1.จัดให้มีแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.การพัฒนาแหล่งน้า (ปรับปรุง, บารุงรักษาแหล่งน้า

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) โดยเก็บข้อมูลดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วน
ราชการ ทั้ ง ข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณและเอกสารการรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและน ามาสรุ ป เป็ น ภาพรวมของการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ
ดาเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพือ่ จัดทาแผนพัฒนา

ท้องถิ่น
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา

ท้องถิ่น
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตาบล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม

จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก
ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2560 –กันยายน 2561
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงาน ระยะ 6 เดือน
รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – เดือนมีนาคม ๒๕๖1)
รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 เดือนกันยายน 2561)

ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และเพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1 /2561)
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 /2561) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
– เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
6. การพัฒนา
แหล่งน้า
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ.2562
จานวน
โครงการ

พ.ศ.2563
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ.2564
จานวน
โครงการ

รวม

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

57

85,701,804

32

31,744,200

28

49,933,700

26

43,746,000

143

211,125,704

46

33,623,000

45

36,416,000

45

39,524,000

46

43,162,000

182

152,725,000

5

450,000

5

450,000

5

450,000

5

450,000

20

1,800,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

12

1,200,000

20

2,270,000

20

2,270,000

20

2,270,000

20

2,270,000

80

9,080,000

8

3,140,000

-

-

2

1,000,000

1

320,000

11

4,460,000

139 125,484,804

105

71,180,200

103

93,477,700

101

90,248,000

448

380,390,704
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)
โครงการทีส่ ามารถดาเนินการ
โครงการที่อยูร่ ะหว่าง
โครงการทีไ่ ม่สามารถ
โครงการทั้งหมด
ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการได้
ยุทธศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

13
1
1
7
22

15.30
1.18
1.18
8.23
25.29

9
12
1
2
2
2
28

10.58
14.12
1.18
2.35
2.35
2.35
32.94

12
14
2
7
35

14.12
16.47
2.35
8.23
41.17

21
39
4
3
16
2
85

24.71
45.88
4.71
3.53
18.82
2.35
100

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

งบปกติ
13,222,850.60
14,266
13,750
732,344
13,983,210.60

เงินสะสม
-

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์
-

รวม
13,222,850.60
14,266
13,750
732,344
13,983,210.60
12
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
โครงการ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ใน
ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป
แล้ว

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลาดับ
1
2
3
4

5

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ
ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กาหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการ
คลังของท้องถิ่น
ควรดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กาหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ
-หน่วยงานเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการ
โดยคานึงถึงตัวชี้วัดที่กาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล
ข้อมูลล่าช้า
การดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปสรุปผลได้

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดโบสถ์ ตามที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จานวน 139 โครงการ สามารถนา
โครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รวมทั้งการใช้จ่ายเงินสะสม)
จานวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.16 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เฉพาะปี พ.ศ. 2560
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
2. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 )
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

โครงการตาม
แผน

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ/เงิน
สะสม

คิดเป็น
ร้อยละ

โครงการที่ได้
ดาเนินการ

คิดเป็น
ร้อยละ

57
46
5
3
20
8
139

21
39
4
3
16
2
85

15.11
28.06
2.88
2.16
11.51
1.44
61.16

9
25
2
3
9
2
50

10.58
29.42
2.35
3.53
10.58
2.35
58.83

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความพึงพอใจ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สรุปคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในภาพรวม

พอใจมาก
31.05
28.95
28.42
27.63
25.26
26.05
29.74
28.68
28.22

พอใจ ไม่พอใจ
68.16 0.79
69.47 1.58
69.47 2.11
70.53 1.84
70.79 3.95
70.53 3.42
67.63 2.63
68.42 2.89
69.38

2.40
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
*********************************************
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ได้
ดาเนินการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดโบสถ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 18 หมู่บ้าน การ
ประเมินครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 380 คน ผลปรากฏตามตารางการประเมินและมีระดับความพึง
พอใจ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

3. การศึกษา

4. อาชีพหลัก

จานวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

180

47.37

หญิง

200

52.63

ต่ากว่า 20 ปี

32

8.42

20-30 ปี

58

15.26

31-40 ปี

75

19.74

41-50 ปี

97

25.53

51-60 ปี

72

18.95

มากกว่า 60 ปี
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4.21

ประถมศึกษา

183

48.16

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

161

42.37

อนุปริญญา/เทียบเท่า

14

3.68

ปริญญาตรี

11

2.89

สูงกว่าปริญญาตรี

-

-

อื่นๆ

7

1.84

รับราชการ

17

4.47

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

20

5.26

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

12

3.16

รับจ้าง

89

23.42

นักเรียนนักศึกษา

26

6.84

เกษตรกร

207

54.47

7

1.84

อื่นๆ(ระบุ)....
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน(คน)

คิดเป็นร้อยละ

5 ท่านรู้จักองค์การบริหารส่วนตาบลหรือไม่
รู้จัก

380

100.00

ไม่รู้จัก

-

-

หนังสือพิมพ์

-

-

วิทยุชุมชน

31

8.16

ป้ายคัทเอาต์

14

3.68

แผ่นพับใบปลิว

41

10.79

ผู้นาชุมชน

255

67.11

6.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลจากสื่อ/ช่องทางใด

รถแห่ประชาสัมพันธ์

-

-

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

198

52.11

อื่นๆ

15

3.95

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

9

2.37

เดือนละ 1 ครั้ง

63

16.58

ปีละ 1 ครั้ง

209

55.00

น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี

45

11.84

อื่นๆ

45

11.84

7 ท่านมาติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อยแค่ไหน

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในภาพรวม)
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
31.05
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
28.95
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
28.42
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
27.63
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
25.26
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
26.05
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
29.74
8) ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
28.68
สรุปคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในภาพรวม

28.22

พอใจ ไม่พอใจ
68.16 0.79
69.47 1.58
69.47 2.11
70.53 1.84
70.79 3.95
70.53 3.42
67.63 2.63
68.42 2.89
69.38

2.40
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2. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ

คะแนน (10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.53

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.54

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.57

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.62

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.67

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.82

7.82

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.86

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.96

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.69

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น 7.69 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก เพิ่มขึ้นจากการผลการสารวจ
ความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.52 คะแนน)
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจ

คะแนน (10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.69

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.71

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.68

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.73

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.77

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.84

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.86

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.97

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.78

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 7.78 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก เพิ่มขึ้นจากการผล
การสารวจความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.55 คะแนน)
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ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจ

คะแนน (10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.51

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.63

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.68

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.63

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.68

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.74
7.76

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.85

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.68

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 7.68 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก เพิ่มขึ้นจากการผล
การสารวจความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.50 คะแนน)
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

คะแนน (10 คะแนน)
7.62

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.59

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.70

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.73

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.75

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.72

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.76

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.87

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.72

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาด้านทรัยพากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.72 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก
เพิ่มขึ้นจากการผลการสารวจความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.38
คะแนน)
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ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจ

คะแนน (10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.65

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.77

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.76

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.67

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.78

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.81

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.78

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.93

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.77

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่
5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.77 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก
เพิ่มขึ้นจากการผลการสารวจความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560(ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.45 คะแนน)
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้า
ความพึงพอใจ

คะแนน (10 คะแนน)

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

7.39

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

7.53

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

7.60

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

7.63

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.54

6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

7.77

7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7.77

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7.90

ภาพรวมค่าเฉลี่ย

7.64

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้า ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 7.64 คะแนน ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก เพิ่มขึ้นจากการผล
การสารวจความพึงพอใจ รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระดับคะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 7.38 คะแนน)
หมายเหตุ ช่วงชั้นของระดับคะแนน (ระดับสูงสุด – ระดับคะแนนต่าสุด)
ระดับคะแนน 0.00 – 3.33 หมายถึง ไม่พอใจ
ระดับคะแนน 3.34 – 6.66 หมายถึง พอใจ
ระดับคะแนน 6.67 – 10.00 หมายถึง พอใจมาก

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานาเข้าข้อมูลในระบบ
e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดโบสถ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึง
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ ๕
สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน
่
ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ สามารถสรุปข้อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

โครงการ
ตามแผน

รายละเอียดงบประมาณ

โครงการ โครงการ
ตาม
ที่ได้
ข้อบัญญัติ ดาเนินการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณทีไ่ ด้
เบิกจ่าย
-

57
46
5

21
39
4

9
25
2

85,701,804
33,623,000
450,000

15,343,000
30,298,600
265,000

13,222,850.60

3

3

3

300,000

250,000

13,750

20

16

9

2,270,000

2,380,000

732,344

8
139

2
85

2
50

3,140,000

244,000
48,780,600 13,969,460.60

125,484,804

14,266

* หมายเหตุ รวมทั้งโครงการที่ได้มีการใช้จ่ายเงินสะสม (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561)
การติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) มีดังนี้
โครงการที่สามารถ
ดาเนินการได้
จานวน ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
6.การพัฒนาแหล่งน้า
รวม

โครงการที่อยู่
โครงการที่ไม่สามารถ
โครงการทั้งหมด
ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการได้
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

13
1

15.30
1.18

9
12
1

10.58
14.12
1.18

12
14
2

14.12
16.47
2.35

21
39
4

24.71
45.88
4.71

1

1.18

2

2.35

-

-

3

3.53

7

8.23

2

2.35

7

8.23

16

18.82

22

25.29

2
28

2.35
32.94

35

41.17

2
85

2.35
100
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ผลจากการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
ได้ดาเนินประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.01
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 85,701,804 บาท
- โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.11
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 15,343,000 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 9 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.90 (ของโครงการ
ทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 70,358,804 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 46 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 33.09
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 33,623,000 บาท
- โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.06
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 30,298,600 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 13 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 14 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 12 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.04
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 3,324,400 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 3.60
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท
- โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 4 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 2.88
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 265,000 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.72
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 185,000 บาท
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี
จานวน 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 2.16 (ของ
โครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.16
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน - โครงการ
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- โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - (ของโครงการทั้งหมดจาก
แผนพัฒนาสามปี) งบประมาณทั้งสิ้น - บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 20 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 14.39 (ของโครงการ
ทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 2,270,000 บาท
- โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 16 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 11.51
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 2,380,000 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 7 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 7 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 4 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 2.88
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 8 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 5.76
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 3,140,000 บาท
- โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 244,000 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน - โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.32
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 2,896,000 บาท

สรุปผลจากการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ ได้
ดาเนินประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) สรุปได้ดังนี้
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-22564 และ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2561 (เฉพาะปี พ.ศ.2561) มีจานวนทั้งสิ้น 139 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,140,000 บาท
โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจานวนทั้งสิ้น 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.16
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 48,780,600 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 22 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 35 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 28 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จานวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.84
(ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 76,704,204 บาท

บัญชีการติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2561)
รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 (ซอยกลางหมู่บ้าน)
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 (สายทางหนองส้มลมซับนกกระยาง)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางขึ้นเขาน้อย)
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางซับม่วง – ไปอาเภอ
ปะคา)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 (สายทางรอบหมู่บ้าน)
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายทางกลางหมู่บ้าน)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
664,000
664,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ


หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง

441,000

-

441,000



กองช่าง

619,000

-

619,000



กองช่าง

808,000

-

808,000



กองช่าง

724,000

-

724,000



กองช่าง

848,000

-

848,000



กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 (ซอย1)
8. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบัติเจริญ
หมู่ที่ 6 - ไปบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
689,000
689,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ



หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง
กองช่าง

3,553,000

-

3,553,000

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์)
10.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองสนวน หมู่ที่ 5 (สายทางโรงเรียน บ้านหนองสนวน –
วัดหนองสนวน)

303,000
(เงินสะสม)
838,000
(เงินสะสม)

-

303,000



กองช่าง

-

838,000



กองช่าง

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 (สายทางถนนกลางบ้าน
ทิศใต้ แยกที่ 3)
12. ครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันตกสะพานโป่ง
แดง)
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันออกสะพานโป่ง
แดง)

493,000
(เงินสะสม)

-

493,000



กองช่าง

302,000
(เงินสะสม)

-

302,000



กองช่าง

464,000
(เงินสะสม)

-

464,000



กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
715,000
715,000
(เงินสะสม)

14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางถนนกลางบ้านเชื่อม
ถนนหินคลุกเดิม)
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
1,018,000
บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายทางหลังวัดกุดโบสถ์
(เงินสะสม)
- ไปสะพานหนองตลาด)
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
307,000
หมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 สายทางแยกถนน
(เงินสะสม)
เสิงสาง - ปะคา
17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้าน
412,000
ดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางโป่งปลวกเชื่อมเขาน้อย)
(เงินสะสม)
18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านเตา 495,000
เหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านเตาเหล็กท่าช้าง-ไป
(เงินสะสม)
เทศบาลตาบลเสิงสาง)

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ


หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง

-

1,018,000



กองช่าง

-

307,000



กองช่าง

-

412,000



กองช่าง

-

495,000



กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
19. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
20. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
21. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์

งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
1,000,000
1,000,000

400,000

-

400,000

250,000

-

250,000




หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
2. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
50,000
50,000
50,000

-

50,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ



หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

(ไม่ใช้งบประมาณ)

3. โครงการสืบสานประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารี
4. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์
5. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
6. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
7.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด
ตาบลกุดโบสถ์
8.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ)
ภายในเขตตาบลกุดโบสถ์
9.โครงการค่ายพุทธธรรมนาชีวิต

50,000

-

50,000



กองการศึกษาฯ

(ไม่ใช้งบประมาณ)

250,000
60,000
150,000
150,000

249,300
50,580
137,190

700
60,000
99,420
12,810





กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

20,000

5,200

14,800



กองการศึกษาฯ

100,000

-

100,000





กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
80,000
36,350
60,000
33,680

งบประมาณ
คงเหลือ
43,650
26,320

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กก่อนวัย
เรียนร่วมกับผู้ปกครอง ศพด.อบต.กุดโบสถ์
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ์
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
100,000
100,000
งานครัว
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าวัสดุสานักงาน 42,000
42,000
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าอาหาร
854,000
521,400
605,600
กลางวัน
- เบิกผลักหักส่งให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าจัดการเรียน
357,000
357,000
การสอน (รายหัว)
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์
1,905,000 869,392.40 1,035,607.60
5. อาหารเสริม (นม) ศพด. ในเขต อบต.กุดโบสถ์
441,000 184,768.20 256,231.80
6.โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ระหว่าง
60,000
60,000
อาคารเรียนกับโรงอาหาร ศพด.อบต.กุดโบสถ์
(บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก)
7. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต 3,976,000 1,959,000 2,017,000
พื้นที่ อบต.กุดโบสถ์

ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ










กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
300,000
300,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ


2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
3. โครงการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

30,000

-

30,000



400,000

-

400,000



4. โครงการลดขยะต้นทางสร้างจิตสานึกรักความสะอาด

90,000

-

90,000



5. โครงการกิจกรรม 5ส

30,000

-

30,000



6. โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
7. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

-

30,000



92,500

-

92,500



หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
30,000
22,950
7,050

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ


หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักงานปลัด

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
60,000.00
15,000
45,000

2. โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย 50,000.00
ในสถานที่ราชการ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบล
กุดโบสถ์
3. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 250,000.00
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กุดโบสถ์
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
30,000
วินัยจราจร

27,700

22,300

14,400

235,600

26,200

3,800

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ



สานักงานปลัด
สานักงานปลัด




หน่วยงาน
ดาเนินการ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
2. โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
3. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
4. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตาบล
กุดโบสถ์
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
260,000
40,000
30,000

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่
เบิกจ่าย
-

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ โครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ ดาเนินการ

สานักงานปลัด

งบประมาณ
คงเหลือ
260,000
40,000
30,000

160,000

-

160,000



สานักงานปลัด

130,000

-

130,000



สานักงานปลัด

100,000

-

100,000






สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ
5. เงินสารองจ่าย
6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ์

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ตั้ง งบประมาณที่
ไว้
เบิกจ่าย
14,246,400 6,726,700
180,000
57,000
3,456,000 1,567,200
1,005,700
270,000
243,540

งบประมาณ
คงเหลือ
7,519,700
123,000
1,888,800
1,005,700
26,460

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ







หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลผลิตทาง
การเกษตร "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว/มันสาปะหลัง
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษา/
ซ่อมแซมเครื่องจักรทางการเกษตร
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
35,000
35,000
100,000

-

100,000

30,000

14,266

15,734

100,000

-

100,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ




หน่วยงาน
ดาเนินการ



กองส่งเสริม
การเกษตร



กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างฝายชะลอน้า
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพระราช
เสาวนีย์ (ปลูกเสริมป่า อนุรักษ์น้าและดิน ปลูกหญ้าแฝก
ฯลฯ)
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
50,000
13,750
36,250
100,000

-

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ หน่วยงานดาเนินการ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
กองส่งเสริม

การเกษตร

70,000



กองส่งเสริมการเกษตร



กองส่งเสริมการเกษตร

(โอนลดงบประมาณ)

100,000

-

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการออกหน่วยบริการประชาชน
2.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
3.โครงการส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม
4.การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น (กรณีครบวาระและแทนตาแหน่งว่าง)
5.โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
40,000
30,000
4,000

งบประมาณ
คงเหลือ
40,000
26,000

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ หน่วยงานดาเนินการ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด


50,000

-

50,000



สานักงานปลัด

500,000

-

500,000



สานักงานปลัด

5,000

4,300

700



สานักงานปลัด

(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
2. โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานแบบบูรณาการของผู้นาชุมชนตาบลกุดโบสถ์
3. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร
4. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
5. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
300,000
225,000
35,500

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ หน่วยงานดาเนินการ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
สานักงานปลัด


(โอนลดงบประมาณ)

400,000

-

400,000

730,000
30,000
20,000

363,744
11,000

366,256
30,000
4,000



สานักงาปลัด




ทุกสานัก/กอง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด



สานักงานปลัด



(โอนงบประมาณ)

6. โครงการจัดทาวารสารรายงานและแผ่นพิมพ์รายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน
7. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
8. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ
10. โครงการประหยัดพลังงาน
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

120,000

99,300

20,700

20,000

-

20,000



สานักงานปลัด

100,000

-

30,000



กองคลัง

(โอนลดงบประมาณ)

25,000

25,000

-

5,000
5,000

-

5,000
5,000



กองคลัง




กองคลัง
กองคลัง

(ไม่ใช่
งบประมาณ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
6.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์
บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 คลองซับม่วง
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์
บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 คลองโกรกตาคง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
คงเหลือ
57,000
57,000
(เงินสะสม)
187,000
187,000
(เงินสะสม)

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

-



-

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง
กองช่าง
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน)
*******************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนพ.ศ.2548
และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) กาหนดให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลต่อ สภาท้องถิน่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน นับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
(นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโบสถ์

