รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕6๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

คานา
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย และ
ผลการดาเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑๓ (๓) ของข้อ 29 รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปี
ละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนิน
การอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้ข้อมูล
ย้ อนกลั บ (feedback) เกี่ย วกับ การดาเนิน โครงการ ปัญ หาที่ กาลั งเผชิญ อยู่และประสิ ท ธิภ าพของวิธีการ
ดาเนิ น งาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนินงานให้ ลุ ล่วงได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost – effective) ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ในส่วนของ
“การประเมินผล” นั้ น เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัด
ว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนาไปสู่ความสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ทาการกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประชุมสัมมนากาหนดแนวทาง
วิธีการ และออกพื้นที่ สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
ฯ และพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคลองกับปัญหา ความต้องการ และแผนงานที่เหมาะสมกับพื้นที่
และสถานการณ์ภ ายนอก จึงมี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือน
เมษายน ครั้งที่ ๒ ภายใน เดือนตุลาคม ของทุกปี และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามลาดับต่อไป
*********************************
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖1

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
1
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑
1. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2
3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2
4. ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง 5
6. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5
ส่วนที่ 2
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งมายเพื่อการพัฒนา
6
- เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
๖-12
ส่วนที่ 3 การติดตามประเมินผลการพัฒนา
13
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง
13
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงรายไตรมาส (๓) 14
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
14
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
14
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบที่ 1
14-16
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑
๑7
ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี 2561 ๑8
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
19
- การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ
19
แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
19-20
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
21
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
22
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
25
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
26
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
27
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
28
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการการเมือง การบริหาร
29
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน
30

ภาคผนวก

ก

๑. คาสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
คาสั่งที่ ๕๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๑
๓. สาเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๑

๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามี ความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ภาระหน้าที่ที่จะต้อ งให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจาเป็นที่
จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น และแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นทีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่ นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้อง
มีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนิน งานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
ซึ่ง “ระบบประเมิ น ผล” จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการน าข้ อมู ล ต่ าง ๆ มาปรับ ปรังแก้ไขเพิ่ มเติ มหรือแม้ แต่ ยุติ ก าร
ดาเนินงาน
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
โครงการที่ ดาเนิ น การอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมู ล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน ให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์ หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกิจกรรม การ
ประเมินคือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้น
ไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กาหนดไว้ได้มีการปฏิ บั ติห รื อไม่ อย่ างไร อันเป็ นตัว ชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนิน การไปแล้ ว นั้นให้ ผ ลเป็ นอย่ างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่
สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

/๒.ประโยชน์....
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2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ใช้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอ ที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อ
เนื่องจากการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี
๓.๒. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงและแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564)ปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1. กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี
/คณะกรรมการ......
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. 25๕๙ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ วนตาบลในคราว
ประชุมเมื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ. ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ดังนี้
1. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – 2564) ตามแนวทาง
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘10.2/ว.
0703 ลงวัน ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุ ด ที่ มท 0810.2/ว๔830 ลงวัน ที่ 22 พฤศจิก ายน 2556 ให้ แล้ ว เสร็จภายใน 15 วั น นั บ แต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
2. ดาเนินการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.1. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสาตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
(แบบที่ 1 - 3/3 แนบท้ายภาคผนวก)
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(3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือน ตุลาคม ดังนี้
ปีละ 2 ครั้ง
(1) ครั้งที่ ๑
(2) ครั้งที่ ๒

(เดือน เมษายน 256๑)
(เดือน ตุลาคม 2561)
รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน

(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2561
(3) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจร
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไป
ตาม เป้าหมายที่ตั้ง ไว้หรือไม่
(4) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบข้อ 5.1 (2)
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ตามแบบข้อ 5.1 (2)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสาตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบ e-laas
(www. dla..go.th)
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6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
๖.1. นายวรวุฒิ ชาวสวน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ประธานกรรมการ
6.2 นายนาจ พันสีทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง หมู่ที่ 9
กรรมการ
๖.3 นายแดง
บุญยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง หมู่ที่ 13
กรรมการ
๖.4 นายล้วน
นามวงศา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.5 นายเหลื่อม เจริญศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.6 นายนิวัฒน์ นามสมบัติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม-ฝาง
กรรมการ
๖.7 นายณธกร จุมพลักษณ์
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าโมง
กรรมการ
๖.8 นายประภัสสร หอมประเสริฐ ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.9 นายสง่า
เมืองลี
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.10นายชินกร วงศ์มีแก้ว
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๖.11ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
เลขานุการ/กรรมการ
๖.12น.ส.สุพรรษา แก้วเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ/กรรมการ
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้กาหนดการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนอย่าพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) โดยทาการติด ตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ๒ ครั้ง ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

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

/ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์…

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสาตร์ค์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
*****************************
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
“ สร้างคนให้มีคุณค่า พัฒนาสังคมให้เอื้ออาทรสมานฉันท์ ก้าวทันเทคโนโลยี สาธารณสุขดี
มีการศึกษา นาเกษตรก้าวหน้า พัฒนารายได้ ให้ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม”
พันธกิจ (mission)
๑. เพี่อพัฒนาความได้เปรียบของพื้นที่ในการสร้างและซ่อมแซมบารุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถ ตามยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคการค้าและการท่องเที่ยว
๒. เพื่อเสริมสร้างการศึกษา การส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ การเรียนรู้และจาหน่ายเป็นรายได้
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการวางแผน และความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
การลงทุนและพาณิชยกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัด
๕. เพือ่ ให้มีการศึกษารวบรวมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหน่วยดาเนินการงาน
6. เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้บรรลุสู่ระบบมาตรฐานสากล ประชาชนได้รับการบริการ
ที่ประสิทธิภาพเสมอภาค เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความชานาญ มีความกระตือรือร้น และมีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม
2. เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธนกิจ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมสร้างให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในที่สาธารณะ
ของหมู่บ้าน / ชุมชน พร้อมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างมีจิตสานึก รณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัด
พลังงาน ร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดารงชีวิตครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน
/แนวทาง.....
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แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
5. ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
2. จานวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
3. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
5. จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการ
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจ
ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
เป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ที่ ได้ รั บ การถ่ ายโอนงานในการจัด ระบบบริก ารสาธารณะตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกระจายอานาจกาหนด และส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนะธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการที่สนับสนุนและบริหารจัดการในด้านการศึกษา
2. จานวนกิจกรรมของชุมชน อาเภอ จังหวัดที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุน

/นโยบาย.......
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันได้กาหนดวิสัยทัศน์ภายใต้ “นโยบาย
เพื่อความสุขและคุณภาพที่ดีของชาวตาบลน้าโมง”
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น














แก้ปัญหาความยากจน
แก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ
จัดหาแหล่งน้าเพื่อการบริโภคและการเกษตร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางให้มีสภาพดีขึ้น การคมนาคมสะดวก
แก้ปัญหาการอพยพแรงงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษาศิลปะและจารีตประเพณีของท้องถิ่น
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการอนามัยในท้องถิ่น
การสร้างประชาคมระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
ส่งเสริมการปลูกป่าและแก้ปัญหาภัยแล้ง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง
ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. การสร้างและการบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค–บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3. การก่อสร้าง / ขยายเขตบริการประปา
4. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

/ตัวชี้วัด......
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ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้า
2. ก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค – บริโภค
3. จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
5. จานวนการบริการสาธารณะอื่นที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พันธนกิจ
การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาชุมชนน่าอยู่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมทั้งประชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สามารถ ลดจานวนผู้เป็นโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
อย่างทั่วถึง ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมและปูลกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสม่าเสมอ
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่งเสริม จัดสวัสดิการชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และอุดหนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเอเซียน

1.
2.
3.
4.

ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับ และสิ่งที่ทรงคุณค่าอยู่กับท้องถิ่นสืบไป

ตัวชี้วัด
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5. สังคมโดยรวมมีคุณธรรม และจริยธรรม
6. จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
7. จานวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้นในชุมชน
2.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
พันธกิจ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานในชุมชน มีการลงทุน พัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว สร้าง
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่อาเซียน
5. พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูป
ทางการเกษตร
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
4. ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
6. มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
พันธกิจ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ และระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกาหนดนโยบายทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การสร้างระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุม และภัยทางสุขภาพของประชาชน
/เป้าหมาย......
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เป้าหมาย
เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในงาน สาธารณสุข
ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน
2. การควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
ตัวชี้วัด
1. การบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังและฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง
2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
พันธนกิจ
สร้างการพัฒ นาท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการ
ปกครอง
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของภาครัฐและให้บรรจุแนว
ทางการดาเนินงานของจังหวัด หนองคาย ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
2. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ส่งเสริมการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มเี ครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้
ทันสมัย สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสริมการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
5. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
2. จานวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
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3. มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
สะดวก เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
4. มีช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น
5. มีอุปกรณ์เครื่องมือ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ
2.8 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน
พันธนกิจ
เพื่อเสริมสร้างสังคมให้สงบ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
เพื่อดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มคี วามรู้ ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
2. จานวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ร้อยละของการมีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมของ ประชาชน

/ส่วนที่ 3......
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
**********************
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้ดาเนินการเพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้ ง ที่ ๒ (ระหว่า ง เดื อ น เมษายน 256๑ ถึ ง กั น ยายน 2561) โดยเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน






















ไม่มีการ
ดาเนินงาน
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงรายไตรมาส (๓)
เดือน)
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานครั้งที่ ๒ ในเดือน เมษายน 256๑ – กันยายน 2561
********************************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2. รายงานผลการดาเนินงานครั้งที่ ๒
เดือน ตุลาคม (เมษายน – กันยายน ๒๕๖1)
รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้อง
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ เดือน ตุลาคม 256๑ ถึง เดือน
มีนาคม 2561
ปีที่ 1 25๖1

ปีที่ 2

2562

ปีที่ 3 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

1.ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
4. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
5. ด้านการพัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
6. ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข
7. ด้านการเมือง การ
บริหาร

2

60,000

2

60,000

2

20

3,067,300

20

3,067,300

83

80,525,000

83

46

21,274,200

6

8. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบภายใน
รวม

รวม

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

60,000

6

180,000

20

3,067,300

60

9,201,90
0

80,525,000

83

80,525,000

249

46

21,274,200

46

21,274,200

138

241,575,
000
63,822,6
00

2,089,000

6

2,089,000

6

2,089,000

18

6,267,00
0

2

180,000

2

180,000

2

180,000

6

540,000

7

1,511,000

7

1,511,000

7

1,511,000

21

4,533,00
0

8

2,240,000

8

2,240,000

8

2,240,000

24

6,720,0
00

110,946,500

522

332,83
9,500

174

110,946,500

174

110,946,500

174

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

........../๕.ผลการ
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒5๖1
(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
3.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รอบที่ ๒ เดือน เมษายน 256๑ ถึง เดือน เมษายน
2561
จานวนโครงการที่
เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการที่
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

ร้อยละ
100

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

ร้อยละ
100

-

-

8

20.88

12

79.12

-

-

-

-

20

100

-

-

9

26.00

74

74.00

-

-

-

-

83

100

-

-

8

26.43

38

73.57

-

-

-

-

46

100

-

-

4

79.31

2

20.69

-

-

-

-

6

100

-

-

2
3
4

100
40.00
50.00

4
4

60.00
50.00

-

-

-

-

2
7
8

100
100
100

-

38

20.69

136

79.31

-

-

-

-

174

100

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

จานวน
-

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
5. ด้านการพัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
6. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
7 ด้านการเมือง การบริหาร
8. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
ภายใน
รวม

-

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

......./ผลการดาเนิน
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒5๖1
(ไตรมาสที่ 2 เมษายน – กันยายน 25๖1)
3.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี รอบที่ ๒ เดือน ตุลาคม 25๖๑ ถึง เดือน ตุลาคม 2561
จานวนโครงการที่
เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการที่
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

ร้อยละ
100

จานวน
-

8

20.88

12

79.12

9

26.00

-

-

74

8

26.43

20

38.77

4

79.31

2

2

100

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.โครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
5.ด้านการพัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
6.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข
7. ด้านการเมือง การ
บริหาร
8. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบภายใน
รวม

ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

ร้อยละ
100

-

-

-

-

20

100

74.00

-

-

-

-

83

100

18

34.80

-

-

-

-

46

100

20.69

-

-

-

-

-

-

6

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100

40.00

4

60.00

-

-

-

-

-

-

7

100

4

50.00

4

50.00

-

-

-

-

-

-

8

100

38

21.83

44

25.28

92

52.89

-

-

-

-

174

100

……./การเบิกจ่าย

๑7
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ
๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๐.๑๐

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ
-

รวม
จานวนเงิน
๒,๖๕๐,๐๐๐

ร้อยละ
๒๐,๑๐

๖๒๐,๐00

๔.๗๐

-

-

๖๒๐,๐๐๐

๔.๗๐

๔๖,๕00

0.๓๕

-

-

๔๖,๕00

0.๓๕

4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการบริหารบ้านเมืองทีดี

๖,๔๓๑,๑00

๔๘.๘๐

-

-

๖,๔๓๑,๑00

๔๘.๘๐

5.ด้านการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
6.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
7.ด้านการเมือง การบริหาร
8. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบภายใน
รวม

๒๖0,000

๑.๙๘

-

-

๒๖0,000

๑.๙๘

๓,๒๑๗,๗00
-

๒๔.๔๑
-

-

-

๓,๒๑๗,๗00
-

๒๔.๔๑
-

๑๓,๑๗๘,๘๐๐

100

-

-

๑๓,๑๗๘,๘๐๐

100

............./ส่วนที่ ๓

๑8
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี พ.ศ. 25๖1

โครงการ
1.สร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู้ ูงอายุ
(งวดที่ ๑)
2.สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ
(งวดที่ ๑)
3.เงินอุดหนุนสาหรับงานสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้า (งวดที่ ๑)
๓..เงินอุดหนุนสาหรับงานสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้า (งวดที่ ๒)
๔.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (งวดที่ ๑)
๕.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งวดที่ ๑)
๕.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ครุภณ
ั ฑ์ทางการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (งวดที่ ๒)
รวม

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป



-

-

๖,๕0๔,๘๐๐.00

๖,๔๙๗,๖๐0.00



-

-

1,7๖6,๔00.00

1,๙๘๘,๐00.00



-

-

๑,๐๒๕,๐5๘.95

1,๑๘๔,๔๙๑.๐๙

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

๕

-

-

-

-

๑๑๒,๒๐๐.๐๐

9,๔๐๘,4๙๘.๒๕

๑๑๒,๒๐๐.๐๐

๙,๗๘๒,๒๙๑.๐๙

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕6๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินการ
2. ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นส่วนน้อย
๓. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน
๔. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่นน้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

........./แบบที่ ๓/๑

๑9

แบบที่ 3/1 แบบติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
******************************************
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
2. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน รอบที่ ๒ (เดือน เมษายน 256๑ ถึง เดือน กันยายน
2561)
วัน/เดือนปีที่รายงาน

เมษายน

25๖๑..

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.ด้านการวางแผน การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
6.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
7. ด้านการเมือง การบริหาร
8. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ ภายใน
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการทีไ่ ด้
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติ
2
20
83
๔6
6
2
7
8
174

2
20
9
46
6
2
7
8
100

........../ส่วนที่ ๓
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
๕. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก การดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(ร้อยละ)

พอใจ
(ร้อยละ)

ไม่พอใจ
(ร้อยละ)

30
70

40
20

30
10

60

35

5

100

-

-

30

30

40

80
40

15
30

5
30

75

25

5

60.63

24.38

15.63

............/แบบที่ ๓/๒

21
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมงภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
**************************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
2. อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี
(4) 41 – 50 ปี

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(4) ปริญญาตรี

(2) หญิง
(2) 20 – 30 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(3) 31 – 40 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) อืน่ ๆ

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงภาพรวมมากน้อยเพียงใด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก


พอใจ










ไม่พอใจ

........./แบบที่ ๓/๓
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเมืองในภาพรวม
คาชี้แจง : เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี
(4) 41 – 50 ปี

(2) 20 – 30 ปี
(5) 51 – 60 ปี

(3) 31 – 40 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี
(4) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(8) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองในการพัฒนาด้านและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่าน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมงตาบลในเมืองเท่าใด
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
9
9
9
8
7
8
8
8

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.........../ยุทธศาสตร์ที่ ๑
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …1……ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

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

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8
9
7
6
5
6
6
6
6.63

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการป้องกันพังทลายของตลิ่ง
3. ส่งเสริมให้มีการกาจัดขยะมูลฝอย
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกาบาบัดน้าเสีย
5. ส่งเสริมให้มีการจัดการของชุมชน
6. ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดสภาพแวด
ล้อมภายในหมู่บ้าน

หน่วย
แห่ง
แห่ง
ถังขยะ
แห่ง
ครั้ง
ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)
4
1
30
2
3
3

5
1
100
2
2
5

1
70
1
2

/ยุทธศาสตร์ที่ 2.....
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …2……ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม……
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

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

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
7
7
6
5
6
7
7
6.75

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)

1.ส่งเสริมให้มีการรักษาสถานที่สาคัญด้านศาสนา

ครั้ง

5

5

-

2.ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนกิจกรรมทางประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบล

ครั้ง

6

5

1

/ยุทธศาสตร์ที่ 3.....
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่

3......... ด้านโครงสร้างพื้นฐาน………………………………

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

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8
9
7
7
6
9
8
8
7.75

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1. ส่งเสริมการก่อสร้างและบารุงรักษาถนน สะพานให้
มีมาตราฐานและคงทนถาวร
2. ส่งเสริมการจัดให้มีน้าสะอาด การก่อสร้างและ
บารุงรักษาระบบประปา
3. ส่งเสริมการดูแลรักษาซ่อมแซมน้าเพื่อการเกษตร
4. ส่งเสริมให้มีตลาดที่เป็นระบบระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

แห่ง

๗๐

๗๕

๕

ครัวเรือน

๒,๑๙๕

๒,๐๙๐

๑๐๕

ครัวเรือน
ครั้ง

180
2

225
3

45
1

.

/ยุทธศาสตร์ที่ 4....
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …4……ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
9
8
8
6
7
8
8
7.88

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐานแก่ประชาชน
2. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและกาจัดโรคติดต่อ
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
เบื้อต้นและระบับโรคติดต่อ
4. ส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก การพนัน
5. ส่งเสริมให้มีการสงเคราะห์คนชรา สตรี เด็ก
และ ผู้ด้อยโอกาส
6. ส่งเสริมให้มีการจัดสวนสาธารณสนามกีฬา
ประจาตาบล/หมู่บ้าน

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(จานวน)
(จานวน)

เพิ่ม / ลด

ประชาชน

900

1,250

350

ครั้ง
ครัวเรือน

3
1,312

1,118
1

1
194

ครั้ง

2

3

1

ประชาชน

๒00

๔๐๐

๒๐๐

แห่ง

2

1

1

............./ยุทธศาสตร์ที่ 5
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่…5…ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว……
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7
8
8
6
6
7
7
10
7.38

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จัดให้มีการบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม
การท่องเที่ยง
3. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาในด้านอาชีพให้
แก่ประชาชน
4 .ส่งเสริมให้มีการลงทุนอื่นๆ ในระดับองค์การ
บริหารส่วนตาบล

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(จานวน)
(จานวน)

เพิ่ม / ลด

ครั้ง

3

5

2

ครั้ง

2

-

2

ครั้ง

3

2

1

จานวนหมู่

12

12

-

.........../ยุทธศาสตร์ที่ 6
28
5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …6……ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

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

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
9
7
7
6
5
8
7
7.25

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
1. ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านอื่นๆนอกเหนือ
จากแนวทางที่กาหนดไว้

หน่วย
แห่ง

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)
7

6

1

/ยุทธศาสตร์ที่ 7....
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …7……ด้านการเมือง การบริหาร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

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

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
9
7
7
6
5
8
7
7.25

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก
หน่วย
1 .ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านอื่นๆนอกเหนือ
จากแนวทางที่กาหนดไว้

แห่ง

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)
7

6

1

/ยุทธศาสตร์ที่ 8......
30
5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ …8……ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบภายใน…
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6
7
7
6
6
7
8
9
7.00

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม / ลด
(จานวน)
(จานวน)

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

1. ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
2. ส่งเสริมให้มีความสงบเรียบร้อย
3. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
5. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
6. ส่งเสริมให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านต่างๆ
7. ส่งเสริมให้มีการเปรียบเทียบและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การละเมิดข้อบัญญัติต่างๆ
8. ส่งเสริมในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฏหมาย
9. ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องต่างๆ

ประชาชน
ครั้ง
ประชาชน
ประชาชน
ครั้ง
แห่ง
ครั้ง

90
2
1,500
1,500
3
7
1

100
2
3,725
1,000
3
8
1

10
2,225
500
1
-

ครั้ง

2

2

-

ร้านค้า

25

20

5

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
สานักปลัดฯ
โทร ๐-๔๒ ๔๑-๔๗๑๓
ที่
นค ๗๑๗๐๑/๒๕๖๓
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่ อ ง รายงานผลติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน าโมง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ( ช่วงที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
เรื่องเดิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทังประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อเท็จจริง
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ วนตาบลน าโมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ปีละ ๒ ครัง ครังแรกตังแต่เดือนเมษายน ครังที่สองเดือนตุลาคม นัน
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงที่ ๑
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ) เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย เห็ นควรแจ้งส่ วนราชการรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ส่งให้สานักปลัด
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรษา แก้วเนตร)
กรรมการ/เลขานุการ

ที่ นค ๗๑๗๐๑/ว.๔๑๒

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
หมู่ที่ ๓ ตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐
๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ (ช่วงที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๓)
เรียน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. หมู่.๑-๑๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สาเนารายงานการติดตามแผนพัฒนาฯ
จานวน ๑ ชุด
๒.สาเนาประกาศรายงานฯ
จานวน ๑ แผ่น
ด้วย องค์การบริห ารส่วนตาบลท่าบ่อ ได้สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น โครงการ/กิจ กรรมแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ช่วงที่ ๑ เดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๓
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงที่
๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
สิบตารวจโท
(ชวลิต ชัยวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
สานักปลัด อบต.น้าโมง
งานนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๗๑๓

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

ที่ นค ๗๑๗๐๑/ว.369

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐
7 เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ช่วงที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน ๑ ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงาน
ผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
สิบตารวจโท
(ชวลิต ชัยวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
สานักปลัด อบต.น้าโมง
งานนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๗๑๓
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

ที่ นค ๗๑๗๐๑/ว.๔๑๑

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐
๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ช่วงที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๓)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จานวน ๑ ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี
ดังนัน องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง จึงขอเชิญ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ให้แก่ทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สิบตารวจโท
(ชวลิต ชัยวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
สานักปลัด อบต.นาโมง
งานนโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๗๑๓

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
สานักปลัดฯ
โทร ๐-๔๒๔๑-๔๗๑๓
ที่
นค ๗๑๗๐๑/๒๕๖๓
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนและพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ช่วงที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทังประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ภายในเดือนเมษายน เดือนตุลาคมของทุกปี
ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน าโมง ได้ จั ด ท าประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ในวันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สิบตารวจโท
(ชวลิต ชัยวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
สานักปลัดฯ
โทร ๐-๔๒๔๑-๔๗๑๓
ที่
นค ๗๑๗๐๑/๒๕๖๓
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนและพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ช่วงที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้บันทึกผลการติดตามและประเมินผลแผนรามทังลงข้อมูลในระบบ e-pan ครบถ้วน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเสนอรายงานผลติดตามระบบผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบ e-pan ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบมา ณ ที่นี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรวุฒิ ชาวสวน)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนและพัฒนาท้องถิ่น

