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จัดทําโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
ตําบลหนองปากอ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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สวนที่ ๑
บทนํา

ความเปนมาในการติดตามและประเมินผล
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ.2561 ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ
ผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
ดังนี้
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อใหไดขอมูลและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖2 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป
๒. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากอ ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการแลว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ เรง รัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่
นํามาตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เฉพาะที่เปนโครงการพัฒนาในหมวด
คาใชสอย (รายจายเกี่ยวเนื่องฯ) หมวดคาครุภัณฑ และหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง จากระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในครั้งนี้ จะทําการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริ มการปกครองทองถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๒๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป น
แนวทางในการจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน โดยใช แผนพัฒ นาท องถิ่น สี่ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๕๖๔),
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2, ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและเบิ ก จ า ยงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และการ
สังเกตการณเปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิ จ กรรม/โครงการ, การมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล,
สภาพแวดล อ มของสถานที่ ที่ ดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรมหรื อ โครงการหลั ก ซึ่ ง มี ข อบเขตการติ ด ตามและ
ประเมินผล ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา ดังนี้
- ความเปนมาในการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
- ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินการ ดังนี้
- วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบล
- พันธกิจองคการบริหารสวนตําบล
- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
- การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
- การจัดทํางบประงบประมาณ
- การใชจายงบประมาณ
สวนที่ ๓ ผลการประเมินผลแผนพัฒนาและขอเสนอแนะ ดังนี้
- ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะในชองป ๒๕๖2
กับโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖1 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖2
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหว างดําเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
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2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
3. ช ว ยให ก ารใช ท รั พยากรต าง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ ม ค าไม เ สี ย ประโยชน ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง
ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผู ปฏิบัติงานและผูเกี่ยวข องกับการพั ฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มี ความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรั บปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ แตละคน แตละสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริ หารส วนตําบลหนองปากอ เกิดความสําเร็ จตามเปาหมายหลัก มี ความสอดคลองและเกิ ดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให เ ป นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค ของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลหนองปากอ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดขอมูลและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ
๒๕๖2 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนา/
แผนงาน/โครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป
๒. ทราบผลความกาวหนาในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากอ ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการแลว
๓. ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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สวนที่ ๒

ผลการดําเนินการ
การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปนการตรวจสอบ ทบทวน ขอมูลดาน
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทํางบประงบประมาณ และการใชจายงบประมาณ
ซึ่งเปนขอมูลที่องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําขึ้นภายใตการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
“ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนนาอยู เชิดชูภูมิปญญา
นําพาความรู มุงสูการพัฒนาแบบมีสวนรวม”
ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ คือ
1. สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการดานการศึกษา ฟนฟู อนุรักษ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ให
คงอยูคูทองถิ่น
3. สงเสริมและใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
4. พั ฒ นาโครงสร า งพื้น ฐาน สาธารณูป โภค สาธารณูปการ ใหได มาตรฐานและเพีย งพอกับ ความ
ตองการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
5. พัฒนาปรับปรุง สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม
6. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
7. พัฒนาระบบการทํางานของ อบต. ใหบริการดี มีความใสสะอาด โปรงใส และตรวจสอบได สนับสนุน
การมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ
ค. ยุ ทธศาสตร การพั ฒนา ขององค การบริ หารส วนตํ า บลหนองป า ก อ ได กํ า หนดยุ ทธศาสตร ไ ว
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานการศึกษา
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
๒.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.5 แผนงานงบกลาง
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานการศึกษา
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
3.3 แผนงานการเกษตร
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข
๔.๒ แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๕.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๖.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ง. การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอน
นํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
องค การบริหารส วนตํ าบลหนองป าก อ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔)
2561
จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
2. ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
6.ยุทธศาตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร
รวม

2

160,000.00

2562
จํานวน งบประมาณ
6

220,000.00

2563
จํานวน งบประมาณ
7

490,000.00

2564
จํานวน งบประมาณ
2

160,000.00

21 9,032,200.00

64 12,277,390.00

59 10,633,500.00

44 9,775,500.00

39 17,721,000.00

84 34,449,190.00

58 26,956,832.00

42 29,518,240.00

3

110,000.00

7

329,000.00

8 8,939,000.00

3

142,000.00

2

100,000.00

5

140,000.00

3

4

160,000.00

8 1,205,000.00

13

913,500.00

100,000.00

13 1,275,000.00

12 1,215,000.00

75 28,328,200.00 179 48,329,080.00 148 48,394,332.00 107 40,970,740.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (e-Plan)
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่
11 กันยายน ๒๕๖1 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 79 โครงการ งบประมาณ
18,617,679.00บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

โครงการ

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

4

120,000.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

34

11,879,489.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

24

5,556,190.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4

87,000.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4

125,000.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

9

850,000.00

79

18,617,679.00

รวม

7
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ป 2562 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ มีดังนี้
ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวดานการเกษตร อาชีพ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ปลัด อบต
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
3. โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
4. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

100,000.00
40,000.00
30,000.00
40,000.00

2. ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปา สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
กอ(อาหารกลางวัน)ของศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
6. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอและโรงเรียนใน
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
ตําบลหนองปากอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
7. สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองปากอ
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
8. สนับสนุนกิจกรรมกลุมพัฒนาสตรีตําบลหนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

650,500.00
691,289.00
15,000.00
15,000.00

8

ชื่อโครงการ
9. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตําบลหนองปากอ
10. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขา
11. โครงการแขงขันกีฬากะเหรี่ยงสัมพันธ ครั้งที่ 14
12. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
13. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
14. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
15. อุดหนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 3
16. โครงการประเพณีสี่เผาชาวอําเภอดอยหลวง
17. โครงการงานรัฐพิธีวันปยะมหาราช

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
100,000.00
20,000.00
30,000.00
318,000.00
1,766,400.00
6,287,800.00
1,000,000.00
50,000.00
1,500.00
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ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
18. โครงการสนับสนุนการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
19. โครงการพิธีทานหาแมฟาหลวง
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
20. โครงการงานรับพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
21. โครงการนอมรําลึกและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
นครินทราบรมราชชนนี
ปลัด อบต.
22. โครงการนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
23. โครงการรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิ สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
พลอดุลยเดชฯ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
24. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
25. รณรงคปองกันโรคไขเลือดออกตําบลหนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
26. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
27. สงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลหนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
100,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
90,000.00
100,000.00
70,000.00
20,000.00
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ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
28. บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
29. รัฐพิธีวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
เดช วันชาติและวันพอแหงชาติ
ปลัด อบต.
30. จัดกิจกรรมการประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง เพื่อรวมประชาสัมพันธฺ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
การเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครงที่ 46 "เจีงฮายเกมส" ในนามอําเภอดอย ปลัด อบต.
หลวง
31. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
เด็กเล็กตําบลหนองปากอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
32. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
33. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
34. โครงการสอบสานประเพณีหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
35. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
36. โครงการสืบสานประเพณีปใหมเมืองและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลหนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
20,000.00
3,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00
200,000.00
30,000.00
50,000.00
65,000.00
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ชื่อโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
37. โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ยวรางกูร
ปลัด อบต.
38. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
3. ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
39. กอสรางถนน คสล. จากบานนายลือ สมเมือง บานหวยสัก หมู 1
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
40. กอสรางถนน คสล. จํานวน 2 จุด บานหนองกลวย หมู 4
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
41. กอสรางถนน คสล. จํานวน 3 จุด บานใหมพัฒนา หมู 6
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
42. กอสรางถนน คสล. ซอย 7 บานคีรีสุวรรณ หมู 7
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
43. กอสรางถนน คสล. ซอย 3 บานทุงโปง หมู 9
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
44. กอสรางถนน คสล. ซอย 11 บานปาซางงาม หมู 2
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
45. กอสรางถนน คสล.ทางเขาหมูที่ 3 ดานทิศใต
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
48. กอสรางโดมสนามเด็ก
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
49. กอสรางถนน คสล.ซอย 8 พรอมวางทอระบายน้ํา บานศรีบุญเรือง หมู 5
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
10,000.00
80,000.00

301,000.00
315,000.00
301,490.00
301,000.00
110,000.00
301,000.00
314,000.00
100,000.00
330,000.00
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ชื่อโครงการ
50. กอสรางรั้วหอประชุมหมูบาน บานทุงโปง หมู 9
51. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย บานวังเขียว หมู 8
52. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย บานใหมพัฒนาใต หมู 10
53. โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
54. กอสรางอาคารเอนกประสงค
55. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานปาซางงาม หมูที่ 2
56. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1, 2, 7, 8, 9 และหมูที่ 10
57. โครงการขุดลอกหนองแหยง หมูที่ 5
58. โครงการขุดลอกหนองทุงหญาจุดที่ 1 หมูที่ 2
59. โครงการขุดลอกหนองปากอ หมูที่ 3
60. โครงการขุดลอกหนองแฮด หมูที่ 4

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
190,000.00
300,000.00
200,000.00
70,000.00
500,000.00
275,800.00
276,300.00

เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม
เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม
เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม
เงินสะสม/เงินทุน
สํารองสะสม

73,900.00
39,800.00
490,000.00
493,000.00
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ชื่อโครงการ
61. โครงการขุดลอกหวยสักเคียน หมูที่ 7
62. โครงการขุดลอกหนองจอยาว หมูที่ 9

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กองชางสุขาภิบาล,
กองประปา, สํานักชาง, สํานักการชาง

4. ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
63. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ภาคีเครือขายบูรณาการ
ปลัด อบต.
64. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ "ทองถิ่น สรางปา รักษน้ํา"
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
65. โครงการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
66. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
5.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
67. โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องคการบริหารสวนตําบล สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
หนองปากอ
ปลัด อบต.
68. โครการฝกอบรมทบทวน อปพร.อบต.หนองปากอ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
69. โครงการคายเยาวชนตานยาเสพติด
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
70. โครงการเตรียมความพรอม ควบคุมไฟปาเพื่อจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.

แหลงที่มา
งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เงินสะสม/เงินทุน
37,300.00
สํารองสะสม
เงินสะสม/เงินทุน
86,600.00
สํารองสะสม
40,000.00
5,000.00
37,000.00
5,000.00

40,000.00
40,000.00
30,000.00
15,000.00
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ชื่อโครงการ
6.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
71. คาใชจายในการเลือกตั้ง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

แหลงที่มา

งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง

400,000.00

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
78. คาจัดจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต.
79. โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ระดับอําเภอ (อําเภอดอยหลวง)
ปลัด อบต.
รวม

5,000.00

72. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
73. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
74. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน อบต.
75. โครงการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อนําแผนพัฒนาทองถิ่นสูการ
ปฏิบัติแบบบูรณาการ
76. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
77. โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

100,000.00
30,000.00
5,000.00
10,000.00
200,000.00

40,000.00
60,000.00
18,617,679.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan)
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ฉ. การใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จํานวนเงิน
15,882,653.16 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 58 โครงการ จํานวนเงิน 15,478,478.16 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณ

3

74,400.00

3

74,400.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

32

11,319,833.16

32

10,915,658.16

ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

17

4,396,000.00

17

4,396,000.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1

19,370.00

1

19,370.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3

32,620.00

3

32,620.00

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

2

40,430.00

2

40,430.00

58

15,882,653.16

58

15,478,478.16

รวม
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

จํานวน
คิดเปน
โครงการ

1.การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ

6

3.35

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
คิดเปน

220,000.00

0.46

2.การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

64 35.75 12,277,390.00

25.4

3.การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

84 46.93 34,449,190.00 71.28

จํานวน
คิดเปน
โครงการ
4

5.06

งบประมาณ
120,000.00

ลงนามสัญญา
คิดเปน
0.64

จํานวน
คิดเปน
โครงการ
3

5.17

งบประมาณ
74,400.00

เบิกจาย
คิดเปน
0.47

จํานวน
คิดเปน
โครงการ
3

5.17

งบประมาณ
74,400.00

100%
คิดเปน
0.48

จํานวน
คิดเปน
โครงการ
3

5.56

งบประมาณ

คิด
เปน

74,400.00 0.99

34 43.04 11,879,489.00 63.81

32 55.17 11,319,833.16 71.27

32 55.17 10,915,658.16 70.52

28 51.85 2,942,298.16 39.2

24 30.38

17 29.31

17 29.31

17 31.48 4,396,000.00

5,556,190.00 29.84

4,396,000.00 27.68

4,396,000.00

28.4

58.5
7

4.การพัฒนาด ้าน
การบริหารจัดการ
ด ้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่ แวดล ้อม

7

3.91

329,000.00

0.68

4

5.06

87,000.00

0.47

1

1.72

19,370.00

0.12

1

1.72

19,370.00

0.13

1

1.85

19,370.00 0.26

5.การพัฒนาด ้าน
การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ

5

2.79

140,000.00

0.29

4

5.06

125,000.00

0.67

3

5.17

32,620.00

0.21

3

5.17

32,620.00

0.21

3

5.56

32,620.00 0.43

6.การพัฒนาด ้าน
การเมืองการ
บริหาร

13

7.26

913,500.00

1.89

9 11.39

850,000.00

4.57

2

3.45

40,430.00

0.25

2

3.45

40,430.00

0.26

2

3.7

40,430.00 0.54

รวม

179

48,329,080.00

79

18,617,679.00

58

15,882,653.16

58

15,478,478.16

54

7,505,118.16

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan)
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ช. ผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป ๒๕๖2 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน
2. โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
3. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหนองปากอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ(อาหารกลางวัน)ของศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
5. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอและโรงเรียนในตําบลหนองปากอ
6. สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองปากอ
7. สนับสนุนกิจกรรมกลุมพัฒนาสตรีตําบลหนองปากอ
8. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตําบลหนองปากอ
9. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
10. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
11. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
12. อุดหนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
13. โครงการประเพณีสี่เผาชาวอําเภอดอยหลวง
14. โครงการงานรัฐพิธีวันปยะมหาราช
15. โครงการสนับสนุนการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช
16. โครงการพิธีทานหาแมฟาหลวง
17. โครงการงานรับพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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18. โครงการนอมรําลึกและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19. โครงการนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
20. โครงการรัฐพิธีวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
21. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ
22. รณรงคปองกันโรคไขเลือดออกตําบลหนองปากอ
23. สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา
24. สงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลหนองปากอ
25. บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
26. รัฐพิธีวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพอแหงชาติ
27. จัดกิจกรรมการประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง เพื่อรวมประชาสัมพันธฺการเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครงที่ 46 "เจีงฮายเกมส" ใน
นามอําเภอดอยหลวง
28. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ
29. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองปากอ
30. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
31. โครงการสอบสานประเพณีหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
32. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
33. โครงการสืบสานประเพณีปใหมเมืองและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลหนองปากอ
34. โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
35. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
36. กอสรางถนน คสล. จากบานนายลือ สมเมือง บานหวยสัก หมู 1
37. กอสรางถนน คสล. จํานวน 2 จุด บานหนองกลวย หมู 4
38. กอสรางถนน คสล. จํานวน 3 จุด บานใหมพัฒนา หมู 6
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39. กอสรางถนน คสล. ซอย 7 บานคีรีสุวรรณ หมู 7
40. กอสรางถนน คสล. ซอย 3 บานทุงโปง หมู 9
41. กอสรางถนน คสล. ซอย 11 บานปาซางงาม หมู 2
42. กอสรางถนน คสล.ทางเขาหมูที่ 3 ดานทิศใต
43. กอสรางหองเก็บขยะอันตราย
44. กอสรางถนน คสล.ซอย 8 พรอมวางทอระบายน้ํา บานศรีบุญเรือง หมู 5
45. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย บานวังเขียว หมู 8
46. ปรับปรุงถนนลงหินคลุก พรอมปรับเกลี่ย บานใหมพฒ
ั นาใต หมู 10
47. กอสรางอาคารเอนกประสงค
48. โครงการขุดลอกหนองแหยง หมูที่ 5
49. โครงการขุดลอกหนองทุงหญาจุดที่ 1 หมูที่ 2
50. โครงการขุดลอกหนองปากอ หมูที่ 3
51. โครงการขุดลอกหนองแฮด หมูที่ 4
52. โครงการขุดลอกหวยสักเคียน หมูที่ 7
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
53. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
54. โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
55. โครงการคายเยาวชนตานยาเสพติด
56. โครงการเตรียมความพรอม ควบคุมไฟปาเพื่อจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
57. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
58. คาจัดจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน
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สวนที่ ๓
ผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอืน่ ๆ : ตามคูมอื กรมการปกครองสวนทองถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปน
สื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญใน
การนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาเปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรู ป แบบต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของท อ งถิ่ น โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คือ การประเมินผลในเชิง
ปริมาณโดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคูม ือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)

21 8

แบบที่ ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่นแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. มี การจั ดประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น เพื่อ จัดทํ าแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มี
การดําเนินงาน



















ไมมี
การดําเนินงาน
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
1.2 รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดําเนินงานระยะ 12 เดือน
(เดือน ตุลาคม ๒๕61 – กันยายน ๒๕62)
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป
1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ป ป 2562
อบต.หนองปากอ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
2561
จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
6.ยุทธศาตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร
รวม

2562
งบประมาณ

จํานวน

จํานวน

2563
งบประมาณ

2564
จํานวน งบประมาณ

2

160,000.00

6

220,000.00

7

490,000.00

2

160,000.00

21

9,032,200.00

64

12,277,390.00

59

10,633,500.00

44

9,775,500.00

39 17,721,000.00

84

34,449,190.00

58

26,956,832.00

42 29,518,240.00

3

110,000.00

7

329,000.00

8

8,939,000.00

3

142,000.00

2

100,000.00

5

140,000.00

3

100,000.00

4

160,000.00

8

1,205,000.00

13

913,500.00

13

1,275,000.00

12

1,215,000.00

75 28,328,200.00

179

48,329,080.00

148

48,394,332.00

107 40,970,740.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (e-Plan)

8
23

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
๒. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตร และโครงการในป ๒๕๖2
๓. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใน
ที่ไดปฏิบัติ
แผน
6
3

ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

64

3.ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

84

4.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7

5.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5

6.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร

13
รวม

179

32
17
1
3
2
58

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
1.68
17.88
9.50
0.56
1.68
1.12
32.40
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แบบที่ ๓/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม
ผลการดําเนินการ
๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจ
มาก
68.00
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
63.00
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
65.00
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 40.00
27.00
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
46.00
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
56.00
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
62.00
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
53.38
ภาพรวม

พอใจ
32.00
37.00
35.00
60.00
72.00
52.00
43.00
38.00
46.12

ไมพอใจ
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
1.00
0.00
0.50

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
๕. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
9.38
9.33
9.08
9.07
9.13
9.16
9.11
9.42
9.47
83.17
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ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
9.34
9.27
90.8
9.04
9.23
9.19
9.48
9.42
9.61
83.67

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
9.48
9.18
9.21
8.99
9.16
9.21
9.27
9.28
9.50
83.27
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ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
คะแนนความพึง
ประเด็น
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
9.56
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.42
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.14
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
9.11
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9.11
6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
9.07
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
9.12
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9.46
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9.42
ภาพรวม
83.41

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
คะแนนความพึง
ประเด็น
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
9.20
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.17
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.00
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
8.90
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.94
6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
9.04
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
9.02
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9.12
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
9.27
ภาพรวม
81.67
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ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
9.26
9.18
9.01
8.90
9.01
9.00
9.23
9.33
9.41
82.33

ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

สรุปคะแนนประเมิน การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น
การประเมินคุณภาพของแผน
1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
๒๐
1๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแน
นที่ได
19
14
62
(9)
(9)
(9)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
95

รอยละของ
คะแนนเต็ม
95.00
93.00
95.38
90.00
90.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.00
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2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวม

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่
ได
9
9
9
9
58
(๕)
(4)
(4)

รอยละของ
คะแนนเต็ม
90.00
90.00
90.00
90.00
96.66
100.00
80.00
80.00

(๕)
(๕)

(๕)
(๕)

100.00
100.00

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)

100.00
100.00
100.00

(๕)

(๕)

100.00

(๕)

(๕)

100.00

(๕)

(๕)

100.00

(๕)
๑๐๐

(๕)
94

100.00
94.00
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ
จากที่คณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกาบริหารสวน
ตําบลหนองปากอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะดังนี้
ปญหา
- การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตรยังไมบรรลุผลสําเร็จมากเทาที่ควร เนื่องจาก
โครงการที่เพิ่มเติมบรรจุเขาแผน ยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตรให
บรรลุผลสําเร็จมากกวานี้
๒. การดํ าเนิน โครงการ ควรดํา เนินการใหเปน ไปตามกําหนดระยะเวลา เพื่อจะไดแกไขปญ หาและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความพรอมดาน
พื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทาง การเงิน-การคลังของ
ทองถิ่นเปนสําคัญ
๔. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสมทั้งปงบประมาณ ตลอดจนดําเนินการโครงการ
พัฒนาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง
**********************************

