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สวนท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25 61  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 

  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  

  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได    

ทางองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลนาทอง ประกอบดวย 

  1.  นายวันชัย  สารยศ  ผูแทน ส.อบต.   ประธานกรรมการ  

  2.  นายชูชาติ  สีโพธิ์  ผูแทน ส.อบต.   กรรมการ  

  3.  นายบุญเรือง  พันแสง  ผูแทน ส .อบต.   กรรมการ 

  4.  นายสงบ  พันธุชิน   ผูแทนประชาคมตําบล  กรรมการ 

  5.  นายสังคม  จันทะกา   ผูแทนประชาคมตําบล   กรรมการ  

  6.  นายประพัฒน  โชติจ้ํา ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  7.  นายทองเลื่อน  พาลี  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  8.  นายอเนก  อนุนาค  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 

  9  นางจิราภรณ  สีดาพล  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 

  10.  นายกิตติชัย  วิชาเรือง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 

  11. นายนันทเดช นันสถิตย นักบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ /เลขานุการ 



 

 

 

   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 25 61   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ขอ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 14  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 

ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 

และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปก 

ครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 



 

 

 

   

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด

หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ .ศ. 

2561 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและ

ประเมินผลท่ีเขาใจไดงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองไดกําหนดแนวทางตามยุทธศาสตรดังนี้ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   1.1 เสริมสรางและบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหสอดคลอง
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 

1.2 จัดใหมีการสื่อสารโทรคมนาคม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
 

2. ดานแหลงน้ํา 

     2.1 จัดใหมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขิน
โดยการขุดลอกแหลงน้ําใหประสิทธิภาพ 

3.. ดานเศรษฐกิจ 

    3.1 ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
 
 
 

    3.2 สงเสริมใหประชาชนรูจักใชภูมิปญญา
ทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 

    3.3 ใหมีบริการดานเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพโดยรวมมือกับภาคเอกชน 

3.4 ประชาชนไดรับการฝกอาชีพอยางท่ัวถึง
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 
 

4.. ดานสังคม 

       4.1 ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผู
พิการ  คนชรา ใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.2 สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

 

- ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบ  
   สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และพัฒนาโครงขายการ 

   ขนสงใหเปนระบบเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

- กอสรางและปรับปรุงระบบการประปาเพ่ือการอุปโภค 

  บริโภคของประชาชนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

- การติดตั้งหลอดไฟ  เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหท่ัวถึง 

- ขยายเขตการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม 

   ท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนท่ีขององคการบริหาร 

   สวนตําบล 

- ขุดลอกหนองน้ําเพ่ือการเกษตร แกไขปญหาขาดน้ําในการ -                

ทําการเกษตร  และแกไขภัยแลง 
 

 

- สงเสริมการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเอง  

- สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ  
- สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

- สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชองทางการ 

   จําหนายสินคาของชุมชน 

- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักการใชภูมิปญญา 

  ทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

- สงเสริมการจัดตั้งรานคาชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาอุปโภค 

  บริโภค 

- พัฒนาระบบและเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ 

- ยกระดับมาตรฐานดานเศรษฐกิจ  โดยเนนถึง 

  ความรวมมือกับชุมชนอยางใกลชิด 

- สงเสริมการฝกอาชีพแกราษฎรท่ีวางงานอยางท่ัวถึง 

- สงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน  

       พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

 - สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือ ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  
คนชรา  ใหมีรายไดในการเลี้ยงชีพ 
 
 
  



 

 

 

   

 

5. ดานการเมืองการบริหาร 

       5.1  ใหความรูแก สมาชิกสภา อบต. 

เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภา
ทองถ่ินตอประชาชน 

      5.2  ใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของ อบต. ตอประชาชน 
 

6. ดานสาธารณสุข 

6.1 กําจัดโรคไขเลือดออก  โรคเลปโตส
ไปโรซีส และปองกันโรคติดตอ
รายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล
นาทอง 

6.2 แกไขปญหาสาธารณสุข
หมูบาน 

7.  ดานการศึกษา 

ประชาชนไดรับบริการทางการศึกษาทุก
ระดับท่ีเหมาะสมอยางกวางขวาง และท่ัวถึง
โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน  องคกรศาสนาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  โดยสงเสริมให
ประชาชนมีความรู  มีจิตสํานึก และมีสวน
รวมในการจัดการ 
 

 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
ตําบลในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 - จัดโครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา อบต.เก่ียวกับ
บทบาทหนาท่ีของ  อบต.ตอประชาชน 

 - จัดโครงการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของ อบต. ตอประชาชน 

 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  ทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย  จัดซ้ือ
รองเทาบูทใหกับประชาชนในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส 

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขแกประชาชน 

 

- การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา 

  สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกเพศ  ทุกวัยไดรับ 

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย  12  ป  ตามอัธยาศัยและ 

  ความเหมาะสม 

- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 

  ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางสมํ่าเสมอโดย 

  เนนใหมีการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชาวบานบาน 

  ใหเกิดการผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการอยางมี 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
  ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
  ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
  การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตาม 

  อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
  จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
                                                                       
 
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษธรรมชาติอาสาสมัคร 
  พิทักษสิ่งแวดลอม 
- จัดใหมีระบบและจัดหาอุปกรณในการพิทักษรักษา 
  สิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน 



 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

9. ดานประเพณีวัฒนธรรม 

      9.1  สงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

  หมูบาน  ชุมชน เชน  การปลูกปา  การดูแลรักษาปาชุมชน   
  การรณรงคลดการใชสารเคมีท้ังบานเรือนและทางการ 
  เกษตร  โดยใชพืชสมุนไพรธรรมชาติและปุยชีวภาพ เปนตน 
- สนับสนุนใหมีสถานท่ี และพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 -ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีทองถ่ิน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลนา
ทอง 

 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สรางงานเพ่ิมรายได  สงเสริมการเรียนรู  รักษา

สิ่งแวดลอม  เอาชนะความยากจน  ชุมชนเขมแข็ง” 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ 
ภารกิจหลักท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ภารกิจหลักท่ี 3  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ภารกิจหลักท่ี 4  พัฒนาดานสังคม 
ภารกิจหลักท่ี 5  ปรับปรุงพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ภารกิจหลักท่ี 6  พัฒนาดานสาธารณสุข 
ภารกิจหลักท่ี 7  พัฒนาดานการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ี 8  จัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน 
ภารกิจหลักท่ี 9  สงเสริมการศึกษา สรางการเรียนรู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ระบบน้ําประปา ไฟฟา มีความเพียงพอใชและขยายเขตครอบคลุม 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ 
3. ฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
4. ชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ 
5. ตําบลนาทองเปนชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากปญหายาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ 
6. ตําบลนาทองเปนแหลงผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ 
7. สงเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา 
9. พัฒนาดานสาธารณสุข 

 



 

 

 

   

สวนท่ี 3 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ  

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :   องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 

       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   



 

 

 

   

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน  

      ( / )   ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    ( / )  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 

      ( / )   ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (/ )  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  5  ป 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ป (2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี 1   2561 ปท่ี 2   2562 ปท่ี 3  2563 ปท่ี  4  2564 ปท่ี  5  2565 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

23 66,740,000 23 65,200,000 23 65,200,000 23 65,200,000 23 65,200,000 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานแหลงน้ํา 

6 32,000,000 6 32,000,000 6 32,000,000 6 32,000,000 6 32,000,000 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 

17 2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 17 2,035,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคม 

16 11,541,200 16 11,541,200 16 11,541,200 16 11,541,200 16 11,541,200 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการเมืองการบริหาร 

15 3,000,000 15 3,000,000 15 3,000,000 15 3,000,000 15 3,000,000 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสาธารณสุข 

25 3,810,000 25 3,810,000 25 3,810,000 25 3,810,000 25 3,810,000 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา 

11 2,330,000 11 2,330,000 11 2,330,000 11 2,330,000 11 2,330,000 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

11 1,520,000 11 1,520,000 11 1,520,000 11 1,520,000 11 1,520,000 

9.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานประเพณีวัฒนธรรม 

6 540,000 6 540,000 6 540,000 6 540,000 6 540,000 

รวม 130 123,516,000 

 

130 123,516,000 

 

130 123,516,000 

 

130 123,516,000 

 

130 123,516,000 

 



 

 

 

   

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  5  ป (พ.ศ.  2561-2565) ตามขอบัญญัติประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

2564  รอบเดือน  ตุลาคม  2563  -  เดือน  มีนาคม  2564    

 
สรุป 
โครงการท่ีไดดําเนินการ                      =       16     โครงการ 
โครงการในปงบประมาณ  พ.ศ.   2564     =     130         โครงการ 
คิดเปนรอยละ  16x100           =   14.9  % 
                      108 
 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการท้ังหมด จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

14 12.96 - - 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา - - - - 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

5 4.62 2 12.5 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 3 2.7 3 18.8 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

43 39.9 5 31.25 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

13 12.03 1 6.3 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 21 19.44 5 31.25 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5 4.62 - - 

9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประเพณี
วัฒนธรรม 

3 2.7 - - 

รวม 108 100 16 100 



 

 

 

   

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

- โครงการติดตั้ง DLTV 

สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช

เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย

ความลาชา 

 3. ไดรับงบประมาณลาชา 

 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  

 ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน  

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน  

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
 ต้ังไว 

เบิกจาย 
 

ท่ีมา 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 3 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

2 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  1 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
3 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  2 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
4 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  4 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
5 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  6 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
6 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  7 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
7 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  8 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
8 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  9 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
9 โครงการขุดวางทอระบายนํ้า หมู  11 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

10 โครงการซอมแซมถนน  หมู  1-11 440,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
11 โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร หมู 1-11 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
12 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 5 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
13 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 8 200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
14 โครงการขยายเขตไฟฟา หมู 10 25,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

รวม 2,440,000    
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

   - -  
      

รวม  - -  
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

20,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

2 โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น(ทําขนมไทย) 20,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

3 โครงการมหกรรมของดีตําบลนาทองสูงานบุญขาว
คูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 

100,000 80,000 
ตามขอบัญญัติ  

4 โครงการมหกรรมของดีตําบลนาทองสูงานบุญขาว 30,000 26,300 ตามขอบัญญัติ  



 

 

 

   

คูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 
5 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 100,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

รวม 250,000    
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   9,038,400 4,990,400 ตามขอบัญญัต ิ  
2 เบ้ียยังชีพผูพิการ 1,641,600 900,000 ตามขอบัญญัต ิ  
3 เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือ HIV 24,000 14,000 ตามขอบัญญัต ิ  
 รวม 10,704,000  ตามขอบัญญัต ิ  

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก(สป) 108,000 45,000 ตามขอบัญญัต ิ  

2 คาถายเอกสาร เย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาโฆษณาและ
เผยแพรคาเบ้ียประกันคาธรรมเนียมตางๆ 

20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

3 คาใชจายในการเลือกตั้ง 500,000 - ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

4 โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเก่ียวเน่ือง
กับสถาบันพระมหากษัตริย 

25,000 25,000 
ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกค
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12,000 - 
ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

6 โครงการพัฒนาเว็ปไซดองคการบริหารสวนตําบล
นาทอง 

10,000 - ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

7 คาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ(สป) 200,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
8 วัสดุสํานักงาน(สป) 250,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
9 คาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ(สป.)   ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

10 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น(สป.) 150,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
11 คาวัสดุคอมพิวเตอร(สป.) 250,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
12 คาไฟฟา(สป.) 170,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
13 คานํ้าประปา  คานํ้าบาดาล(สป.) 10,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
14 คาบริการโทรศัพท(สป.) 10,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
15 คาบริการไปรษณีย(สป.) 20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
16 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(สป.) 30,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 



 

 

 

   

17 โครงการเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ(สป.) 40,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
18 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น(สป) 
25,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

19 โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ฯ(สป) 100,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
20 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร(สป) 27,700  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
21 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และเสริมสรางคุณธรรม ฯ(สป) 
20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

22 โครงการสํารวจความพึงพอใจ(สป) 15,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
23 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือled ขาวดํา

(สป) 
15,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

24 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของอปท.(อบต.เหลาบัวบาน) 

25,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

25 โครงการจัดงานราชพิธีรัฐพิธี(สป) 25,000 4,000 ตามขอบัญญัติ  
26 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน(คลัง) 
50,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

27 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
28 คาวัสดุสํานักงาน(คลัง) 30,000  

 
ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

29 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล (คลัง) 

22,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

30 โครงการฝกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

209,600 82,205 ตามขอบัญญัต ิ  

31 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน(รักษาความสงบ) 

30,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

32 วัสดุเครื่องแตงกาย(รักษาความสงบ) 4,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
33 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค 
100,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

34 โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางการจราจร
(รักษาความสงบ) 

20,000 6,435 ตามขอบัญญัต ิ  

35 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น(รักษาความสงบ) 50,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
36 โครงการฝกอบรมยาเสพติดใหโทษแกเยาวชนกลุม

เสี่ยงตําบลนาทอง(รักษาความสงบ) 
20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

37 โครงการอบรมกฎหมายจราจรและกฎหมายท่ัวไป
แกประชาชนตําบลนาทอง 

20,000  ตามขอบัญญัต ิ อุดหนุน สภ.กู
ทอง 

38 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ(ชาง) 100,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
39 คาวัสดุกอสราง(ชาง) 70,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
40 โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟมเอกสาร  40  ชอง(ชาง) 4,500  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
41 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจก(สว.) 
4,,500  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

42 โครงการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา(สป) 24,300  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
43 คาจางทําปายขนาดตางๆ(สว) 10,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

รวม 1,425,900    



 

 

 

   

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 580,000 46,500 ตามขอบัญญัต ิ  

2 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 20,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
3 โครงการรณรงคปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 25,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
4 โครงการรณรงคลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 40,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
5 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 180,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
6 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 154,800  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
7 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู1-11 220,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
8 โครงการสํารวจสุนัขและแมว 6,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
9 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รถบรรทุกขยะ 
200,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

10 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล 1,000,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
12 คาใชจายในการท้ิงขยะมูลฝอย 400,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
13 คาโฆษณาและเผยแพร 5,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

รวม 2,840,800    
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็ก 216,200 81,000 ตามขอบัญญัต ิ  
2 คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 100,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวันศพด) 

711,160 294,060 ตามขอบัญญัติ  

4 คาวัสดุงานบานงานครัว 60,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
5 คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
6 คาไฟฟา   60,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
7 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 120,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
8 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
9 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 40,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

10 โครงการจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 22,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
11 คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 764,564 259,289.80 ตามขอบัญญัติ  
12 คาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,228,000 590,000 ตามขอบัญญัต ิ  
13 คาบํารุงและรักษาซอมแซมครุภัณฑ 20,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
14 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 40,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
15 โครงการกอสรางรั้วและปาย ศพด.บานแบก 50,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 



 

 

 

   

16 โครงการกอสรางรั้วกําแพง ศพด. บานหนองแวง 100,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
17 โครงการมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
40,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

18 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 11,800 ตามขอบัญญัต ิ  
19 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
20 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 
21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 22,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

รวม 3,723,924    
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 15,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
2 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ 30,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
3 โครงการรังวัดและตรวจสอบแนวเขตท่ี

สาธารณประโยชน 
30,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

4 โครงการอนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน 20,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
5 วัสดุการเกษตร 10,000  ตามขอบัญญัติ ยังไมดําเนินการ 

รวม 105,000    
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 7 (ซําฮะ) 10,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

2 โครงการจัดงานประเพณีทองถ่ิน 70,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 
3 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 40,000  ตามขอบัญญัต ิ ยังไมดําเนินการ 

รวม 120,000    

 
 
 
 
 



 

 

 

   

รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 
( ตุลาคม  2563 –  มีนาคม  2564 ) 

รายรับท้ังส้ิน  จํานวนเงิน     14,634,772.80    บาท   แยกเปน 
    

- ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 6,834.85 บาท 
- ภาษีปาย 13,400 บาท 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได 1,094,639.03 บาท 
 

- 
 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 

 
659,511.27 

 
บาท 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ  69,544.38 บาท 
- รายไดคาปรับการผิดสัญญา 800 บาท 
- ภาษีสรรพสามิต 2,373,653.99 บาท 
- คาภาคหลวงแร 18,525.86 บาท 
- คาภาคหลวงปโตรเลียม 10,978.74 บาท 

        รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 50 บาท 
- 
 

- 

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล                             

 
195,033 

9,100 

 
บาท 
บาท 

- คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 931.20 บาท 
- คาธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย 170 บาท 
- 
- 

 - 
- 

         - 

                    
 

คาธรรมเนียมเก็บขยะและขยะมูลฝอย 
คาธรรมเนียมเก็บอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล        
คาเชาหรือบริการสถานท่ี                 
 ดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน                    
 เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจถายโอน  

55,770 
10,000 

1,000 
 16187.73    

 
10,098,642.75 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 
บาท 

       
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

   

 รวมรายจายท้ังสิ้น       15,378,663.09   
 

บาท       แยกเปน   
  

 

 เงินเดือน                            2758998.38  
โบนัส                                    749,256  
เงินประจําตําแหนง                    219,000 
คาจาง                                   372,300 
คาตอบแทนพนักงานจาง           1,087,680 
คาครองชีพ                               49,860 
เงินเดือน(ฝายการเมือง)             1,285,560 
คาเชาบาน                                 78,500 

       บาท  
           บาท 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

            บาท 
            บาท 

 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         34,126 
เงินสมทบ กบท.                         354,890 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              5,461 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร              58,430 
คาใชจายดานการฝกอบรม(ในประเทศ) 33,400 
คาใชจายดานฝกอบรมบุคคลภายนอก 76,235 
คาเบ้ียเลี้ยง-ในประเทศ                        480 
คาท่ีพัก-ในประเทศ                           4,200 
คาเดินทางไปราชการ-ในประเทศ          5,152 
คาใชสอยและคาวัสดุ                683,691.26 
คาสาธารณูปโภค                      96,393.46 

            บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

 คาใชสอยอ่ืนๆ                              12,660 
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน                43,850 
คาใชจายเงินอุดหนุน 
-หนวยงานภาครัฐ                   395,292        บาท 
-องคกรปกครองสวนทองถ่ิน            25,000     บาท 
-สวัสดิการของรัฐ                      5,058,200   บาท 
-เพ่ือโภชนาการ                      382,266.90   บาท   
เพ่ือการศึกษา                          74,261.38    บาท 
งบท่ัวไปโอนใหโรงเรียนและศพด.  1,343,519.21 บาท 

บาท 
บาท 

 

              
    

 

 



 

 

 

   

                                                     
สวนท่ี 4 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  

              สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
                      โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  135  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     62    ราย  

           - หญิง  จํานวน     73    ราย  
 

 อายุ - ต่ํากวา    20   ป จํานวน   14  ราย    - 20 – 30 ป  จํานวน   32  ราย     - 31 – 40 ป  จํานวน   34   ราย 
  -  41 – 50  ป      จํานวน  27 ราย - 51 – 60 ป  จํานวน   17  ราย     - มากกวา  60  ป  จํานวน  11 ราย 
 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา       จํานวน   52    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    47   ราย  

- อนุปริญญา หรือเทียบเทา     จํานวน    10    ราย   - ปริญญาตรี      จํานวน    10   ราย  
 - สูงกวาปริญญาตรี               จํานวน     1    ราย    - อ่ืน ๆ            จํานวน    15   ราย  
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จํานวน      9  ราย         - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน      9   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว   จํานวน    16  ราย       - รับจาง                จํานวน    31   ราย  
   - นักเรียน นักศึกษา     จํานวน     15 ราย       - เกษตรกร             จํานวน   55    ราย     

- อ่ืน ๆ จํานวน  -  ราย 
ในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(ราย) 
คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน
รอยละ 

ไม
พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 70 51.85 17 12.59 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 

           
หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   135    ราย    

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.นาทอง ในภาพรวม ปรากฏวา ในจํานวน 
หัวขอประเด็น ท้ัง 9  ขอ นั้น เฉล่ียความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  36.71,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  47.08,  และไมพอใจ
อยูท่ีรอยละ  16.21      
 



 

 

 

   

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี   
1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.63 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.50 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการพัฒนาดานแหลงน้ํา(ไมมีการดําเนินการ)  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.79 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.72 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 



 

 

 

   

 
ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.85 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.69 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานการพัฒนาสังคม  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.72 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.75 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.77 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.72 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานการพัฒนาดานสาธารณสุข  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.40 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.61 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.63 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 8.58 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

ยุทธศาสตรท่ี  7  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.79 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.84 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.62 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.69 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
 

ยุทธศาสตรท่ี  8  ดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.79 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.84 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.62 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.69 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

   

ยุทธศาสตรท่ี  9  ดานการพัฒนาดานศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.79 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.84 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.62 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.69 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานประปา  ดาน
คอมพิวเตอร เปนตน 
  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไป
ดวยความลาชา 

6. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของ  องคกร ทําใหการ 
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
   

ขอเสนอแนะ 
  1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง   
  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 
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