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การติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดม ได้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทาหน้าที่ในการ
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดม เพื่อ ให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทารายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม ทาหน้าที่รวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดม สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลดม คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดม และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตาบลดม จึงจัดทารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หือไม่ การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตาม
เป็ น ขั้ น ตอนในการตรวจสอบผลการด าเนิ น การของแผนงานโครงการ ตาม
แผนพัฒนาสามปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนาคาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ
แก้ไข อานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 การประเมินผล
เป็ น ขั้น ตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการ
พิจ ารณาผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนงานโครงการว่ า มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น การ
ประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้น
หรือไม่เพียงใด

-32. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
2.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
2.3 เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานและความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดม
2.4 เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
2.5 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานมาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดมว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.1 ความสาคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่ องมือ ที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิ ทธิ ภ าพของโครงการที่
ดาเนิน การอยู่ หากไม่มีร ะบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนินงานให้ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่ ว ยงานหรื อระหว่างหน่ ว ยงานกับ กลุ่ มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
3.2 ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนด ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสิ น คุณค่าและการตัด สิ น ใจอย่า งมีห ลั กเกณฑ์โ ดยใช้ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมอย่า งเป็นระบบมีความ
เที่ยงตรง เชื่อถือได้
4. วิธีการติดตามและประเมินผล
4.1 การติ ด ตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ ทราบความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้
ในแผนดาเนินการประจาปี พ.ศ. 2557 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดทารายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.2557 พร้อมทั้งจานวนงบประมาณที่ใช้
จริง และสรุปเป็นผลดาเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตาบลดม เสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดม
4.2 การประเมินผล (Evaluation)
4.2.1 การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดม จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แล้ว (แบบ 1)
4.2.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน
และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนาผลสรุปเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการประเมินผลสาเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจาทาแผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านใดที่ประสบผลสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยน
แนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
4.2.3 ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้
คัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความสาคัญนามา
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไปปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการเลือกอีกได้
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แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดม ที่ 428/2556 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย
1. นายอาทิตย์ ชื่นบาน
สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
2. นายสนอง สุขอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
3. นายวันดี มณฑล
สมาชิกสภา อบต.ดม
กรรมการ
4. นายสนอง คาศรี
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
5. นายพิทักษ์ รื่นรมย์
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายสาเริง บุญพร้อม
ผอ. โรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการ
7. นายพนม ลาดวนหอม
ผอ. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
กรรมการ
8. นายพิวัน มีดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางวนิดา ถิ่นแถว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
กรรมการ
11. นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
12. นายพิศาล ตุ้มนาค
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
และระเบียบฯ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
6. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลดม
“พัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์”
7. พันธกิจ (Mission)
ภารกิจหลักที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ภารกิจหลักที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ภารกิจหลักที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
ภารกิจหลักที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ภารกิจหลักที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ภารกิจหลักที่
ภารกิจหลักที่
ภารกิจหลักที่
ภารกิจหลักที่

6
7
8
9

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

-68. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลดม จึงได้
กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคต
ได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้
1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. พัฒนาและฟื้นฟูโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน
5. การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง
6. มีแหล่งน้าสาหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคบริโภค
7. ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
8. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
9. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่ม
แรงดันไฟฟ้า เพิ่มไฟส่องทางสาธารณะ
10. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด
11. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และรวดเร็ว
13. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
14. องค์การบริหารส่วนตาบลมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
15. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท าเกษตรทฤษฎี ใ หม่ เกษตรอิ น ทรี ย์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แนวทางพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึกอาชีพ ส่งเสริม
อาชีพ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี
ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
3.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
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4.1 แนวทางพัฒนาแหล่งน้าให้ประชาชนมีน้า ส่งเสริมและสนับสนุน ให้แหล่งน้าภายใน
ท้องถิ่นได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อ ใช้ในการเกษตร อุปโภค-บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
5.1 แนวทางส่งเสริมการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมพัฒนาเส้นทางคมนาคม
5.2 แนวทางการส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
5.3 แนวทางการส่งเสริมให้มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.1 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
6.2 แนวทางการการควบคุมและป้องกันโรค
6.3 แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
7.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
7.2 แนวทางการส่ งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.3 แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
9.1 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน
9.2 แนวทางด้านการพัฒนาบุคลากร
9.3 แนวทางพัฒนาบริการประชาชน
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ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ส่วนที่ 2
การติดตามผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการตามแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดม ประจ าปี
งบประมาณ 2557 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดม มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตั ดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คาชีแจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

มี
การดาเนินงาน












ไม่มี
การดาเนินงาน
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การดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน

ไม่มี
การดาเนินงาน










12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คาชีแจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม – กันยายน หรือ ไตรมาสที่ 1 - 4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านการพัฒนา
สังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.ด้านการพัฒนาแหล่ง
น้า
5. ด้านโครงสร้าง
พืนฐาน พัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ปีที่ 1 2557
จานววนว
โครงการ
6

งบประมาณ

27

13,021,000

7

ปีที่ 2 2558
งบประมาณ

ปีที่ 3 2559

1,910,000

จานววนว
โครงการ
19

32

21,151,000

2,170,000

16

23

10,920,000

95

214,931,000

990,000

จานววนว
โครงการ
19

งบประมาณ

รวม

1,910,000

จานววนว
โครงการ
44

งบประมาณ

32

21,151,000

91

55,323,000

5,970,000

16

5,970,000

39

14,110,000

35

27,520,000

35

27,520,000

93

65,960,000

97

216,031,000

97

216,031,000

289

646,993,000

4,810,000
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6. ด้านสาธารณสุข
7. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
8. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
9. ด้านการบริหารงาน
การพัฒนาบุคลากร
และการบริการ
ประชาชน
รวม

ปีที่ 1 2557
จานววนว
โครงการ
19
51

งบประมาณ
2,547,580
13,471,600

ปีที่ 2 2558
จานววนว
โครงการ
20
55

งบประมาณ

ปีที่ 3 2559

2,747,580
13,921,600

จานววนว
โครงการ
20
55

งบประมาณ

รวม

2,747,580
13,921,600

จานววนว
โครงการ
59
161

งบประมาณ
8,042,740
41,314,800

6

860,000

10

4,960,000

10

4,960,000

26

10,780,000

19

7,700,000

27

8,240,000

27

8,240,000

73

24,180,000

253

266,611,180

311

302,451,180

311

302,451,180

875

871,513,540

แผนวภูมิแสดงจานววนวโครงการในวแผนวพัฒนวาสามปีขององค์การบริหารส่วนวตาบลดม

จากแผนภู มิ พบว่า “ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน พั ฒ นาสาธารณูป โภค สาธารณู ป การ”
มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มากที่สุด , รองลงมาคือ “ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม” และ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้า” ตามลาดับ

- 11 แผนวภูมิแสดงจานววนวโครงการในวแผนวพัฒนวาสามปีขององค์การบริหารส่วนวตาบลดม

จากแผนภูมิพบว่า “ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒ นาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ”
มีงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มากที่สุด , รองลงมาคือ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้า” และ “ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ตามลาดับ
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
2. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
3. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและยั่งยืน
5. ด้านความมั่นคง
ชายแดน
รวม

ปีที่ 1 2557
จานววนว
งบประมาณ
โครงการ
6
990,000

ปีที่ 2 2558
จานววนว งบประมาณ
โครงการ
19
1,910,000

ปีที่ 3 2559
จานววนว
งบประมาณ
โครงการ
19
1,910,000

จานววนว
โครงการ
44

รวม
งบประมาณ
4,810,000

102

217,101,000

113

222,001,000

113

222,001,000

328

661,103,000

29

11,780,000

45

32,480,000

45

32,480,000

119

76,740,000

116

36,740,180

134

46,060,180

134

46,060,180

384

128,860,540

-

-

-

-

-

-

-

253

266,611,180

311

302,451,180

311

875

871,513,540

302,451,180
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ยุทธศาสตร์
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านการพัฒนาสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
3. ด้านการพัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยว
4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
5. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
พัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
6. ด้านสาธารณสุข
7. ด้านการศึกษา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
8. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9. ด้านการบริหารงาน
การพัฒนาบุคลากร และ
การบริการประชาชน
รวม

จานววนวโครงการ จานววนวโครงการ จานววนวโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ที่เสร็จ
ทีอ่ ยู่ในวระหว่าง
ดาเนวินวการ
ดาเนวินวการ

จานววนว
โครงการที่มี
การยกเลิก

จานววนว
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จานววนว
โครงการ
ทั้งหมด

จานววนว
6
20

ร้อยละ
2.31
7.69

จานววนว
-

ร้อยละ
-

จานววนว
7

ร้อยละ จานววนว ร้อยละ จานววนว ร้อยละ จานววนว ร้อยละ
6
2.31
2.69
8
3.08
27 10.38

3

1.15

-

-

4

1.54

-

-

-

-

7

2.69

5

1.92

-

-

21

8.08

-

-

6

2.31

26

10.00

59

22.69

-

-

38

14.62

-

-

34

13.08

97

37.31

7
34

2.69
13.08

-

-

12
17

4.62
6.54

-

-

3

1.15

19
51

7.31
19.61

4

1.54

-

-

2

0.77

-

-

3

1.15

6

2.31

7

2.69

-

-

14

5.38

-

-

5

1.92

21

8.08

145

55.76

0

0

115

44.24

0

0

59

22.69

260

100
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จากแผนภูมิพบว่า “ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒ นาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ”
มีจานวนโครงการที่เสร็จ มากที่สุด , รองลงมาคือ “ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” และ
“ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ตามลาดับ
“ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ” มีจานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ มากที่สุด , รองลงมาคือ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้า” และ “ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ตามลาดับ
“ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ” มีจานวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม มากที่สุด , รองลงมาคือ “ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”
และ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้า” ตามลาดับ

- 12 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557
งบปกติ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านการพัฒนาสังคม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
5. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
พัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
6. ด้านสาธารณสุข
7. ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
8. ด้านการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ด้านการบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และการ
บริการประชาชน
รวม

จานววนวเงินว

เงินวสะสม
ร้อยละ

จานววนวเงินว

รวม
ร้อยละ

จานววนวเงินว

ร้อยละ

217,659.00
1,628,271.00

1.77
13.26

217,659.00
1,628,271.00

1.34
10.04

494,154.00

4.03

494,154.00

3.05

98,000.00
1,900,000.00

0.80
15.48

98,000.00
5,845,000.00

0.60
36.03

398,600.00
6,301,271.10

3.25
51.33

398,600.00
6,301,271.10

2.46
38.85

1,237,860.00

10.08

1,237,860.00

7.63

12,275,815.10

100.00

16,220,815.10

100.00

3,945,000.00

3,945,000.00

100.00

100.00

- 13 แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557

จากแผนภูมิพบว่า “ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
มากที่สุด รองลงมาคือ “ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ” และ
“ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ตามลาดับ

- 14 7. โครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ จานวน 100 โครงการ โดยเรียงตาม
แผนงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ขบญ. หมายถึง ข้อบัญญัต , ย. หมายถึง ยุทธศาสตร์ท)ี่

แผนงาน/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่เบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง
11,000
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง
56,000
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับห้องประชุม
45,000
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับห้องประชุม
30,000
5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับฝ่าย
5,500
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
6. ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานสาหรับฝ่าย
16,500
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดม
7. ค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล.อี.ดี. (LED TV)
52,000
8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
92,000
9. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
30,000
- งานบริหารงานคลัง
10. ค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
16,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทั่วไป
11. ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกัน
144,336
เกี่ยวกับการรักษาความ และลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
สงบภายใน
12. ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
49,600
13. อุดหนุนสถานีตารวจภูธรดม : โครงการอบรม
40,000
และฝึกทบทวนตารวจหมู่บ้าน
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวันเรียน 14. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
1,422,400
และประถมศึกษา
15. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
1,575,737.10
16. ค่าจัดซื้อตูเ้ หล็ก
10,000
17. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้แถวยาว 6 ที่นั่ง
95,700
18. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้า
41,000
19. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
2,380,000
20. อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร : โครงการ
5,000
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี
21. อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล : โครงการ
5,000
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี
22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ : โครงการส่งเสริมการ
10,000
แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ : โครงการพัฒนาการ
10,000
เรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

หมายเหตุ
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 49 ย.9
ขบญ.หน้า 51 ย.9
ขบญ.หน้า 51 ย.2
ขบญ.หน้า 52 ย.9
ขบญ.หน้า 52 ย.2
ขบญ.หน้า 54 ย.7
ขบญ.หน้า 55 ย.7
ขบญ.หน้า 55 ย.9
ขบญ.หน้า 55 ย.7
ขบญ.หน้า 56 ย.7
ขบญ.หน้า 56 ย.7
ขบญ.หน้า 57 ย.7
ขบญ.หน้า 57 ย.7
ขบญ.หน้า 57 ย.7
ขบญ.หน้า 58 ย.7

- 15 แผนงาน/งาน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่เบิกจ่าย

หมายเหตุ

23. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
24. อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์อาเภอสังขะ : โครงการ
ณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
25. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

198,600
20,000

ขบญ.หน้า 58 ย.6
ขบญ.หน้า 58 ย.6

180,000

ขบญ.หน้า 58 ย.6

33,000

ขบญ.หน้า 58 ย.2

46,950
6,000

ขบญ.หน้า 59 ย.2
ขบญ.หน้า 59 ย.2

5,550

ขบญ.หน้า 60 ย.9

160,000
10,575

ขบญ.หน้า 60 ย.9
ขบญ.หน้า 61 ย.2

8,490

ขบญ.หน้า 61 ย.2

20,000
36,650
13,450
99,950

ขบญ.หน้า 61 ย.2
ขบญ.หน้า 61 ย.2
ขบญ.หน้า 61 ย.2
ยุทธศาสตร์ที่ 9

124,210
41,412
20,000

ขบญ.หน้า 62 ย.7
ขบญ.หน้า 62 ย.7
ขบญ.หน้า 62 ย.7

58,312
396,154

ขบญ.หน้า 62 ย.7
ขบญ.หน้า 63 ย.3

98,000
98,000

ขบญ.หน้า 63 ย.9
ขบญ.หน้า 63 ย.9

98,000

ขบญ.หน้า 63 ย.7

98,000

ขบญ.หน้า 64 ย.9

แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคม
26. ค่าวัสดุก่อสร้าง (เพื่อนาไปสร้างบ้านให้ประชาชน
และสังคมสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ฯ)
27. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
28. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ ผูด้ ้อยโอกาส
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป
29. ค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและ
30. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สนับสนุนความเข้มแข็ง 31. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน จัด
ของชุมชน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
32. โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ อาเภอ…ยิ้ม
เคลื่อนที่
33. โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน
34. โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
35. โครงการเสวนาสร้างสุขอย่างยั่งยืน
งานบริหารทั่วไป
36. โครงการจัดซื้อเต็นท์
เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและ
37. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
นันทนาการ
38. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
39. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ (สมทบ
การจัดการแข่งขันกีฬาสิงห์สมั พันธ์)
40. โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี
41. โครงการจัดงานสืบสานปราสาทภูมิโปน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้าง 42. โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
พื้นฐาน
43. โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม (ปูกระเบื้อง)
44. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 7
45. โครงการปรับปรุงศาลาประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

- 16 แผนงาน/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่เบิกจ่าย
- งานก่อสร้างโครงสร้าง 46. โครงการปรับปรุงศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
98,000
พื้นฐาน (ต่อ)
หมู่ท่ี 4
47. โครงการปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ อบต.ดม
98,000
48. โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.ดม
98,000
49. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนา
22,000
เด็กเล็ก หมู่ที่ 7
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหน้าบ้าน
98,000
นางสาวเสมียร อรโมน – บ้านนางแววดาว มงคล)
หมู่ที่ 5
51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
88,000
52. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
98,000
53. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
58,000
54. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
98,000
55. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
199,000
56. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2
98,000
57. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5
98,000
58. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10
98,000
59. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11
98,000
60. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4
98,000
61. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
98,000
62. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
19,500
63. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.
199,000
หมู่ที่ 8
64. โครงการปรับปรุงซุม้ ประตูทางเข้า หมู่ที่ 1
98,000
65. โครงการก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
98,000
หมู่ที่ 4
66. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
63,000
67. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
98,000
68. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
98,000
69. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
98,000
70. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
98,000
71. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
98,000
72. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันสระข้างที่ทาการ
98,000
องค์การบริหารส่วนตาบลดม
73. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6
98,000
แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริม
74.โครงการไถกลบตอซัง
90,600
การเกษตร
75.ค่าวัสดุการเกษตร (พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์)
127,059

หมายเหตุ
ขบญ.หน้า 64 ย.9
ขบญ.หน้า 64 ย.2
ขบญ.หน้า 64 ย.7
ขบญ.หน้า 64 ย.5
ขบญ.หน้า 64 ย.5
ขบญ.หน้า 65 ย.5
ขบญ.หน้า 65 ย.5
ขบญ.หน้า 66 ย.5
ขบญ.หน้า 66 ย.5
ขบญ.หน้า 66 ย.5
ขบญ.หน้า 66 ย.5
ขบญ.หน้า 67 ย.5
ขบญ.หน้า 67 ย.5
ขบญ.หน้า 67 ย.5
ขบญ.หน้า 67 ย.5
ขบญ.หน้า 67 ย.5
ขบญ.หน้า 68 ย.7
ขบญ.หน้า 68 ย.7
ขบญ.หน้า 68 ย.9
ขบญ.หน้า 68 ย.7
ขบญ.หน้า 69 ย.5
ขบญ.หน้า 69 ย.5
ขบญ.หน้า 69 ย.5
ขบญ.หน้า 69 ย.5
ขบญ.หน้า 69 ย.5
ขบญ.หน้า 70 ย.5
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขบญ.หน้า 71 ย.5
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1

- 17 แผนงาน/งาน
- งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้
แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
การจ่ายขาดเงินสะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
76. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
77. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
78. สารองจ่าย (เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินฯ)
79. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2
80. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
81. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
82. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9
83. โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
84. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเทพคีรีอุดม
หมู่ที่ 11
85. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8
86. โครงการเสริมดินถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
87. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
88. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
89. โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 9
90. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
91. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4
92. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
93. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม หมู่ที่ 11
94. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
95. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนเทพ
อุดม หมู่ที่ 11
96. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
97. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
98. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
99. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12
100. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5

งบประมาณที่เบิกจ่าย
หมายเหตุ
98,000
ขบญ.หน้า 72 ย.4
45,500
1,125,320

ขบญ.หน้า 72 ย.2
ขบญ.หน้า 72 ย.2

98,000
98,000
98,000
98,000
98,000
293,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

98,000
98,000
299,000
299,000
98,000
199,000
98,000
299,000
117,000
246,000
148,000
199,000
299,000
169,000
298,000
198,000

8. โครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้รับการ
โอนตังจ่ายใหม่ แต่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการ
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและดาเนินการศูนย์ อปพร.
3. ค่าจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อยสาหรับเด็กอนุบาลฯ
4. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกฯ
5. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต

- 18 6. ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
7. โครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
9. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ฯ
10. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
11. ค่าจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
12. ค่าจัดซื้อรถเข็นปูนล้อเดียว
13. โครงการปรับปรุงศาลาประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
14. ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) หมู่ที่ 5
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหน้าบ้านนายจุม อรโมน – บ้านนางละเมย พิกุลทอง) หมู่ที่ 5
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหน้าบ้านนายสวรรค์ นิยมสวน – บ้านนายสมนึก สายแสง
จันทร์) หมู่ที่ 5
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ถนนสายข้าง รร.เทพอุดมวิทยา)
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ถนนสายไปโคกระกา)
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12
22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
24. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7
25. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
27. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
29. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
30. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
31. โครงการก่อสร้างรั้วที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม
32. โครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7
33. โครงการปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12
34. โครงการปรับปรุงต่อเติมตั้วหน้าองค์การบริหารส่วนตาบลดม
35. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระปรือ หมู่ที่ 11
36. โครงการลงหินคลุก คันคูหนองดม หมู่ที่ 1
37. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1
38. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11
39. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8
40. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5
41. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9

- 19 42. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4
43. โครงการวางรางระบายน้า หมู่ที่ 3
44. โครงการป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย
45. โครงการวางรางระบายน้า หมู่ที่ 10
46. โครงการวางรางระบายน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
47. โครงการวางรางระบายน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
48. โครงการเสริมดินถนน หมู่ที่ 7
49. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7
50. โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12
51. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
52. ค่าบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
53. โครงการตามพระราชเสาวนีย์งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
54. โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ
55. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดาริฯ

- 20 7. โครงการที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายเป็นอันดับต้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ในตารางนี้จึงจะ
แยกโครงการที่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ออกเป็นหมู่บ้าน
โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 1
โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า หมู่ที่ 1
โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 4
โครงการปรับปรุงศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหน้าบ้านนางสาวเสมียร อรโมน
– บ้านนางแววดาว มงคล) หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5
โครงการเสริมดินถนนภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 6
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7

งบประมาณ
299,000
98,000
98,000
169,000
98,000
98,000
19,500
98,000
98,000
299,000
98,000
98,000
98,000
199,000
98,000
199,000
98,000
98,000
98,000
198,000
98,000
98,000
98,000
299,000
98,000
98,000
98,000
98,000
299,000
22,000

หมู่ที่
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

หมายเหตุ
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด
จ่ายขาด

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7

จ่ายขาด
จ่ายขาด

- 21 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7
โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 8
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9
โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 9
โครงการปรับปรุงศาลาประจ้าหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 10
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเทพคีรีอุดม หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียนเทพอุดม หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 11
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 12
โครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

งบประมาณ
88,000
98,000
98,000
98,000
58,000
199,000
98,000
98,000
199,000
98,000
246,000
98,000
98,000
293,000
117,000
148,000
98,000
63,000
298,000
98,000

หมู่ที่
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12

หมายเหตุ

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แยกตามหมู่บ้าน
หมู่บ้านว (หมู่ท)ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จานววนวโครงการ
2
7
5
6
4
5
6
3
4
3
5
2

งบประมาณที่เบิกจ่าย
397,000
580,500
593,000
790,000
492,000
691,000
703,000
355,000
493,000
442,000
719,000
396,000

- 22 กราฟแสดงจานวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกตามหมู่บ้าน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จานววนวโครงการ

หมู่ที่

จากกราฟพบว่า “หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี” มีการเบิกจ่ายงบประมาณในงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน “มากที่สุด”
, รองลงมาคือ “หมู่ที่ 4 บ้านสตึง” และ “หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย” ตามลาดับ

- 23 กราฟแสดงจานวนงบประมาณทีม่ ีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกตามหมู่บ้าน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่

จากกราฟพบว่า “หมู่ที่ 4 บ้านสตึง” มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 “มากที่สุด”
รองลงมาคือ “หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม” และ “หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย” ตามลาดับ

- 24 กราฟแสดงจานวนโครงการที่ยกยกเลิก/ไม่มีการดาเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. 2557
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จานววนวโครงการ

จากกราฟพบว่า “หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย” มีจานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ “มากที่สุด” รองลงมาคือ “หมู่ที่
5 บ้านภูมิโปน” และ “หมู่ที่ 4 บ้านสตึง” หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม” ตามลาดับ
-
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ส่วนที่ 3
สรุปผล
และข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผล
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ประจาปีงบประมาณ 2557 จากการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผล
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดมในภาพรวม แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดม
ด้านจานวนโครงการที่นามาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ จานวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จานวนโครงการทั้งหมด 27 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
74.07
3.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวนโครงการ
ทั้งหมด 7 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.85
4.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งนา จานวนโครงการทั้งหมด 26
โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23
5.) ผลการด าเนิ น งานในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นโครงสร้ า งพื นฐาน พั ฒ นาสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ จานวนโครงการทั้งหมด 97 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 59 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 60.82
6.) ผลการด าเนิ น งานในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นสาธารณสุข จ านวนโครงการทั้ ง หมด 19
โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84
7.) ผลการด าเนิน งานในยุท ธศาสตร์ ที่ 7 ด้า นการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จ านวน
โครงการทั้งหมด 51 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66
8.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน
โครงการทั้งหมด 6 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66
9.) ผลการด าเนิน งานในยุ ทธศาสตร์ ที่ 9 ด้า นการบริ หารงานพั ฒนาบุค ลากรและบริ การ
ประชาชน จานวนโครงการทั้งหมด 21 โครงการ จานวนโครงการที่เสร็จ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
33.33
รวมยุทธศาสตร์ทัง 9 ด้าน มีจานวนโครงการทังหมด 260 โครงการ จานวนโครงการที่
เสร็จ จานวน 145 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.76

- 27 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 217,659 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 1,628,271 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 494,154 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.05
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้า มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 98,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.60
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 5,845,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.03
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุข มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 398,600 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.46
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,301,271.10
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.55
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9.) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงานพัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
1,237,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63
2. ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดมและจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม มี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดม ดังนี้
1. งบประมาณมีจานวนน้อย ทาให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึง
2. ประชาชนขาดความร่วมมือ
3. บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
4. จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีมากไม่สามารถนามาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ทั้งหมด เห็นควรปรับปรุงการจัดทาแผนสามปีในคราวต่ อไปให้มีการเสนอโครงการที่ลดลง โดยให้ความสาคัญกับ
โครงการที่เร่งด่วนและประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ก่อน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาแหล่ งน้า , ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานการพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน มีการเสนอโครงการในแผนพัฒนาสามปีจานวนมาก แต่มี
โครงการที่นามาจัดทาข้อบัญญัติเป็นสัดส่วนน้อยกว่ายุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ

ภาคผนวก

