รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบเดือนธันวาคม 2563

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยกาหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตาม ดาเนิน การติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เพื่อให้เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนธันวาคม (การ
ดาเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน กันยายน 2563 ) ซึ่งประกอบด้วยผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาฯ โดยใช้ การบั นทึกข้ อมูล ในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า ( e–plan ) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั่งนาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
-เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วิสัยทัศน์
- แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานของ อปท. (รายไตรมาส)
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
- การเบิกจ่ายงบประมาร ) พ.ศ. 2563
- ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- แบบ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
- การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ
- การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผน

1
3
4
7
7
10
11
11-16
16
17-18
19
20
21
22
22
23
28
29-46
47
48

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เดิมขึ้นอยู่กับตาบลหนองนาแซงได้แยกเขตตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2536 ได้ยกฐานะเป็นสภาตาบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
1.2 เนื้อทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,979.40 ไร่
1.3 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับ
การเกษตรแหล่งน้าที่สาคัญไหลผ่านตาบล ได้แก่ ลาห้วยหลัวและลาห้วยชีลอง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลหนองไผ่ และตาบลหนองนาแซง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลกุดตุ้ม และตาบลโพนทอง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลหนองนาแซง
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร จานวน 12 หมู่บ้าน
จานวน
ประชากร
ชาย หญิง

รวม

จานวน
ครัว
ผู้ใหญ่บ้าน
เรือน
567 นายรณชัย
คุ้มบุ่งคล้า

หมู่ที่

หมู่บ้าน

1

บ้านขวาน้อย

450

516

966

2

บ้านหนองฉิม

414

446

860

275

นายสมบัติ

3

บ้านบุ่งคล้า

358

408

766

249

นางพิสมัย

4

บ้านกุดโง้ง

207

234

441

155

นายพิชิต

5

บ้านสัมพันธ์

437

479

916

302

6

บ้านหัวนา

353

404

757

332

ส.อบต.

นายพิบูลย์

นายประหยัด
นางนารีรัตน์
หาดชัยภูมิ นายมงคล
นางเหรียญทอง
ปาปะขา นายประยูร
นางปานศรี
หาญมะโน นายบุญกอง
นายสากล
โชคกาเนิด นายอนุกูล

จันทร์ปรีดา
จันทร์บัว
บุตรศรี
ยังดี
กล้าจริง
สิมาชัย
หาญเสนา
อ้อนอุบล
งอกลาภ

นายวีระ

มาทน

บุญเทียม
เชิดชัยภูมิ

นายสุนทร
นายบุญช่วย

2

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัว
เรือน

ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุพรมสิมาชัย
กานันตาบลบุ่งคล้า

ส.อบต.

7

บ้านโนนแดง

180

183

363

105

นายสังคม
นายวสันต์

ทองชัยภูมิ
คลาดโรค

8

บ้านโนนหัวนา

335

338

673

233

นายชม

กัลยาณี

นางสาราญ
นางวิไลพร
นายสมพงษ์
นายสุรศักดิ์

โคบาล
วชิรจิตตานนท์
พงษ์ขวาน้อย
หาญชนะ

9

บ้านสัมพันธ์

231

226

457

167

นางปริศนา

จาเริญจิตร

10

บ้านขวาน้อย

210

271

481

154

นางวิไลพร

เขียนภูเขียว นางลัดดา

11

บ้านบุ่งคล้า

236

258

494

158

นายเอนก

สิมาชัย

นายสมศักดิ์ เจริญวัย

12

บ้านบุ่งคล้า

199

213

412

107

นายเสรี

โคกตระครุ

นายชาญ
นายแสนโฮม

รวม

3,610

3,976

7,586

2,804

1.5 จานวนประชากรทั้งสิ้น 7,586 คน ( ข้อมูล ณ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 )
ชาย 3,610 คน
หญิง 3,976 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน / ตารางกิโลเมตร

โชคเฉลิม

กล้าจริง
เหลี่ยมศรีจันทร์

3
ส่วนที่ 1 บทนา
-------

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า หรื อกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ดาเนิ น การหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้ห รือไม่รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses)
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการ
กอง บุคลากรขององค์ การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
โครงการพัฒ นาให้ เกิดความสอดคล้ อ งกับ สภาพพื้น แวดล้ อมในสั งคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตาบลบุ่งคล้า
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริ มสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อ

4
ดาเนินการขยายแผน/โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อเป็ น เครื่ อ งมื อในการบริ ห ารราชการท้อ งถิ่ นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ งคล้ า ซึ่ ง จะช่ ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ ง คล้ า ที่ จะต้ องผลั กดั นให้ การดาเนิ นการตามแผนงาน โครงการต่ าง ๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบล บุ่งคล้า/
หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้ า เพื่อให้น ายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอต่อสภาฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ งคล้าต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กาหนดโดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพือ่ ดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ า ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็น การกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตั วชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
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ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เป็ น การวิ เ คราะห์ ตามวั ต ถุป ระสงค์ ของการติ ดตามที่ กาหนดไว้ แต่ ล ะ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีอานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี”
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตาบลบุ่ งคล้ า ทราบในที่เ ปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

เดือนธันวาคม

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขแล้ ว จึ ง น าเครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรื อ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

8
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้ องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้า มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี และรอบห้าปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการติ ดตามและประเมิ น ผลมี ค วามจาเป็น ที่ จะต้ อ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า กาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ

9
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด นั้ น เป็ น ไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒ นาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพระยาแล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้า ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
มีก ารบั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และก าหนดการดาเนิ น การสั ง เกต (1) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็ น ความต้องการของประชาชนในตาบลบุ่งคล้ า คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ ทราบถึ งข้ อดี ข้ อเสี ย ข้ อบกพร่ องต่ าง ๆ ตลอดจนปั จจั ยที่ ท าให้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบุ่งคล้า เกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ที่กาหนดยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ าซึ่งแสดงถึงวิสั ยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , ยุทธศาสตร์อาเภอและแผนชุมชนตาบลบุ่งคล้า
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ามีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี
มีประสิทธิภาพ
2) พันธกิจ
พันธกิจ ได้กาหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ประกอบด้ว ย 7 พัน ธกิจ และน าไปสู่ เปู า ประสงค์และแนวทางการพัฒ นาในพื้นที่ พันธกิจมีความสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนาไปสู่เปูาประสงค์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ความเชื่อมโยงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค – บริโภค และทาการเกษตรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนประกอบด้วย ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วมและยั่งยืน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมี ีประสิทธิภาพ
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3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น
2. การปรับปรุงบารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร
3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง
จุดมุ่งหมายที่ 2 ด้านแหล่งน้าอุปโภค – บริโภคและการเกษตร
1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าและระบบส่งน้าให้มีมาตรฐาน
2. จัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
จุดมุ่งหมายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติด
ลดลง
4. ประชาชนดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี มีสุข พึ่งตนเองได้
จุดมุ่งหมายที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
3. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
จุดมุ่งหมายที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า
จุดมุ่งหมายที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมแบบมีส่วนร่วม
1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
จุดมุ่งหมายที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะทาให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
จะมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องและเกิดความเชื่อมโยงกันคือจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน ไฟฟูา ประปา สะพาน
3. ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
1. การพัฒนาบารุงแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกแหล่งน้าและจัดหาแหล่งน้าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้า
เข้าสู่พื้นทีก่ ารเกษตร
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้าขนาดใหญ่และแหล่งน้า
ชุมชน เพือ่ เพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้าทาการเกษตรอย่างเพียงพอ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
1.สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
3.พัฒนาเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ
พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูปุาชุมชนให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
2.การนาเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ
1. ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทางานและพัฒนาให้มีการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ
3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝูาระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่
5. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
5) เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (goals) เป็นกรอบ
ในการกาหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะนาไปสู่เปูาหมาย (targets) เพื่อส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้
กาหนดเปูาประสงค์ไว้ 21 เปูาประสงค์มีความสอดคล้องทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น
2. การปรับปรุงบารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร
3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าและระบบส่งน้าให้มีมาตรฐาน
5. จัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
6. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง
10. ประชาชนดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้
11. ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ประชาชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า
มีพื้นที่ปุาสีเขียวเพิ่มขึ้น
ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) วิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นตาบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี
มีสุขด้วยการบริหารจัดการระบบการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ”ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
เกิดจากการก าหนดยุ ทธศาสตร์ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบุ่ งคล้ า ที่ส อดคล้ องกับยุท ธศาสตร์จังหวั ดชัยภู มิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับพันธกิจ เปูาประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกันและเชื่อมโยง
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกครั้ง ๆ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า..
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot)เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมนแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี

การดาเนินงาน
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ในส่วนของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา (4 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปี ย้อนหลังตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชีว้ ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04
รวม

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100

คะแนน
ที่ได้
8
7
9
9
56
5
5
3
4
3
4
4
2
5
4
4
5
5
3
89

จากการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ทาให้ทราบว่าการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้ดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ
ฯ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ 89 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
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แบบ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( 3 เดือน )
คาชี้แจง : แบบ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าอาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 – 4 รอบเดือน ธันวาคม ( เดือน ตุลาคม – กันยายน พ.ศ. 2563)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ปีที่ 1(2561)
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครง
การ

ปีที่ 2(2562)
จานวน

งบประมาณ

โครง

จานวน
งบประมาณ

การ
1) โครงสร้าง

ปีที่ 3(2563)

โครง

งบประมาณ

ปีที่ 4(2564)
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ

การ

ปีที่ 5 (2565)
จานวน
โครง
การ

รวม 5 ปี
จานวน

งบประมาณ

โครง

งบประมาณ

การ

49

10,119,000

59

13,564,000

105

26,016,900

61

15,857,000

60

15,728,000

334

81,284,900

2) แหล่งน้า
อุปโภค –
บริโภค

23

3,748,500

25

4,149,900

21

3,019,500

15

1,937,000

23

3,653,500

107

16,508,400

3)คุณภาพชีวิต

14

24,833,800

14

24,853,800

15

24,458,800

14

26,572,800

14

29,145,800

71

129,865,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

30

1,150,000

11

1,025,000

17

1,815,000

22

2,010,000

21

1,970,000

21

1,970,000

92

8,790,000

4

120,000

4

120,000

7

1,390,000

7

1,390,000

7

1,390,000

29

4,410,000

7) จัดการ
องค์กรและ
การปกครอง

10

1,160,000

10

1,210,000

13

2,340,000

10

1,890,000

10

1,890,000

53

8,490,000

รวม

117

41,236,300

135

45,942,700

189

59,465,200

134

49,846,800

141

54,007,300

716

250,498,300

พื้นฐาน

4)เศรษฐกิจ
รายได้
5) การศึกษา
6) ทรัพยากร
ธรรมชาติ
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4. จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
ปีที่ 1(2561)
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครง
การ

ปีที่ 2(2562)
จานวน

งบประมาณ

โครง

จานวน
งบประมาณ

การ
1) โครงสร้าง

ปีที่ 3(2563)

โครง

งบประมาณ

ปีที่ 4(2564)
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ

การ

ปีที่ 5 (2565)
จานวน
โครง
การ

รวม 5 ปี
จานวน

งบประมาณ

โครง

งบประมาณ

การ

49

10,119,000

59

13,564,000

105

26,016,900

61

15,857,000

60

15,728,000

334

81,284,900

2) แหล่งน้า
อุปโภค –
บริโภค

23

3,748,500

25

4,149,900

21

3,019,500

15

1,937,000

23

3,653,500

107

16,508,400

3)คุณภาพชีวิต

14

24,833,800

14

24,853,800

15

24,458,800

14

26,572,800

14

29,145,800

71

129,865,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

30

1,150,000

11

1,025,000

17

1,815,000

22

2,010,000

21

1,970,000

21

1,970,000

92

8,790,000

4

120,000

4

120,000

7

1,390,000

7

1,390,000

7

1,390,000

29

4,410,000

7) จัดการ
องค์กรและ
การปกครอง

10

1,160,000

10

1,210,000

13

2,340,000

10

1,890,000

10

1,890,000

53

8,490,000

รวม

117

41,236,300

135

45,942,700

189

59,465,200

134

49,846,800

141

54,007,300

716

250,498,300

พื้นฐาน

4)เศรษฐกิจ
รายได้
5) การศึกษา
6) ทรัพยากร
ธรรมชาติ
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
5.1 ไตรมาส ที่ 1 - 4 รอบเดือน ธันวาคม ( ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภคฯ
2) ด้านการพัฒนา
แหล่งน้าอุปโภค–
บริโภค
3) ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคมและสังคมฯ
4) ด้านเศรษฐกิจ
รายได้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5) การพัฒนาด้านการ
ศึกษาศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมฯ
6) ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7) ด้านการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ปกครอง

รวม

จานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ

จานวน
จานวน
จานวน
โครง ร้อยละ โครง ร้อยละ โครง
การ
การ
การ
25
23.81
30
22.57
48

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

45.71

จานวน
โครง
การ
-

ร้อยละ

จานวน
โครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
จานวน
ร้อย
ร้อยละ โครง
โครง
ละ
การ
การ
105

ร้อยละ
100%

-

-

5

23.81

16

76.19

-

-

-

-

21

100%

11

73.33

-

-

3

20.00

-

-

-

-

15

100%

-

-

-

-

6

100%

7

31.82

-

-

5

68.18

-

-

-

-

22

100%

3

42.86

-

-

5

71.43

-

-

-

-

7

100%

7

53.85

-

-

6

46.15

-

-

-

-

13

100%

53

28.04

35

18.52

98

-

-

-

-

189

100%

51.85
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาส ที่ 1-4 รอบเดือน ธันวาคม 2563
งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนเงิน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5,005,500

2. การพัฒนาแหล่งน้าอุปโภคฯ
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,688,573.80
-

5. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมฯ
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ
รวม

เงินสะสม
ร้อยละ

รวม

จานวนเงิน

ร้อยละ

17.94

-

-

-

-

-

-

-

-

20,688,573.8
0
-

74.16
-

จานวนเงิน

ร้อยละ

5,005,500

17.94
74.16
-

1,110,690

3.98

-

-

1,110,690

3.98

142,139.20

0.51

-

-

142,139.20

0.51

951,836

3.41

-

-

951,836

3.41

100.00

-

-

27,898,739

27,898,739

100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการ
1. ขุดลอกหนองจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่8 มี
พื้นที่ในการขุดลอก 4,102.81 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ยจากเดิม 1:5 หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อม
ตกแต่งคันคลองไม่น้อยกว่า 10,852.17 ลูกบาศก์
เมตร
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
/
0
0

-

-

-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
378,500
-

378,500

-

งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับ 378,500.-บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากใบจัดสรรงบประมาณชื่อไม่ตรงกันกับ
โครงการ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

.

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)
เดือน ตุลาคม – กันยายน
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ไตรมาสที่ 1 - 4 ( เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

105

2. การพัฒนาแหล่งน้า

21

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม สาธารณสุข

15

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6

5. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ

22

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการปกครองที่ดี

13
รวม

189

จานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
55
5
11
0
7
3
7
88
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
60.10 %
60.59 %
62.07 %
57.64 %
47.78 %
48.77 %
49.75 %
61.58 %
57.64 %
56.21 %

พอใจ
34.48 %
37.44 %
30.54 %
40.89 %
50.25 %
51.23 %
50.25 %
37.93 %
37.44 %
41.16 %

ไม่พอใจ
5.42 %
1.92 %
7.32 %
1.48 %
1.97 %
0.00 %
0.00 %
0.49 %
4.93 %
2.63 %

5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.94
7.76
7.68
7.51
7.53
7.60
7.80
7.93

7.72
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้าอุปโภค – บริโภคและการเกษตร
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.87
7.72
7.57
7.41
7.44
7.50
7.79
7.90
7.65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมและสาธารณสุข
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.81
7.72
7.53
7.38
7.46
7.44
7.60
7.73
7.58
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.75
7.65
7.59
7.47
7.33
7.40
7.64
7.64
7.56

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.80
7.67
7.58
7.40
7.29
7.41
7.66
7.33
7.57
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )

7.77
7.67
7.52
7.35
7.39
7.28
7.54
7.68
7.53

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม 10 คะแนน )
7.95
7.88
7.84
7.70
7.62
7.67
7.81
7.88
7.79
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1 การติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ปีที่ 1(2561)
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครง
การ

ปีที่ 2(2562)
จานวน

งบประมาณ

โครง

จานวน
งบประมาณ

การ
1) โครงสร้าง

ปีที่ 3(2563)

โครง

งบประมาณ

ปีที่ 4(2564)
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ

การ

ปีที่ 5 (2565)
จานวน
โครง
การ

รวม 5 ปี
จานวน

งบประมาณ

โครง

งบประมาณ

การ

49

10,119,000

59

13,564,000

105

26,016,900

61

15,857,000

60

15,728,000

334

81,284,900

2) แหล่งน้า
อุปโภค –
บริโภค

23

3,748,500

25

4,149,900

21

3,019,500

15

1,937,000

23

3,653,500

107

16,508,400

3)คุณภาพชีวิต

14

24,833,800

14

24,853,800

15

24,458,800

14

26,572,800

14

29,145,800

71

129,865,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

6

230,000

30

1,150,000

11

1,025,000

17

1,815,000

22

2,010,000

21

1,970,000

21

1,970,000

92

8,790,000

4

120,000

4

120,000

7

1,390,000

7

1,390,000

7

1,390,000

29

4,410,000

7) จัดการ
องค์กรและ
การปกครอง

10

1,160,000

10

1,210,000

13

2,340,000

10

1,890,000

10

1,890,000

53

8,490,000

รวม

117

41,236,300

135

45,942,700

189

59,465,200

134

49,846,800

141

54,007,300

716

250,498,300

พื้นฐาน

4)เศรษฐกิจ
รายได้
5) การศึกษา
6) ทรัพยากร
ธรรมชาติ

มีการนาโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมไว้ทุกด้าน มีจานวนทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์
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3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
ในการติดตามและประเมินผลแผนในห้วงไตรมาส ที่ 1-4 ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ดับ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน(ข้อบัญญัติ) เบิกจ่ายไป
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด (สายจาก
233,000
233,000
227,000
ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน – บ้านนายบุญมา) หมู่ที่ 8
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด (สายศาล
324,000
324,000
316,500
ตาปูุ – ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 9
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete
284,000
284,000
283,000
(สายหน้าวัดสัมพันธมิตร- ลาห้วยหลัว ) หมู่ที่ 5
4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องครัว
200,000
78,000
78,000
5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
357,000
357,000
356,000
(สายจากถนนลาดยาง – ลาห้วยหลัว) หมู่ที่ 4
6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
400,000
400,000
398,000
(สายจากบ้านนายสุรพล ยิ้มเสงี่ยม – ทางลาดยาง) หมู่ที่ 12
7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
130,000
76,000
76,000
(สายนานางคาเขียน ใจปิติ - ไร่นางอภัยมณี) หมู่ที่ 9
8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
550,000
167,000
166,000
(สายนานางประนอม - ลาห้วยหลัว) หมู่ที่ 7
9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
498,000
400,000
399,500
(สายโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์) จานวน 2 ช่วง หมู่ที่ 11
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
176,000
167,000
166,000
(สายบ้านนางใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ บ้านนางอ้ม พงษ์สมบูรณ์) หมู่ที่ 8
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
37,000
37,000
37,000
(สายบ้านนายบุญกอง-บ้านนายแซว) หมู่ที่ 5
12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
370,000
89,000
89,000
(สายบ้านนายหนูคิด - บ้านนางรุ่งทิพย์ ใจสบาย)
หมู่ที่ 3
13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
78,000
78,000
78,000
(สายหน้าวัดสัมพันธมิตร - บ้านนางสายบัว) หมู่ที่ 5
14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
300,000
399,000
397,000
(สายนานางสุนีย์ ชูสกุล - หนองระเริง) หมู่ที่ 10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ดับ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏใน(ข้อบัญญัติ) เบิกจ่ายไป
15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
347,000
310,000
308,000
(สายบ้านนางพิมพ์ทอง - บ้านนางกิติมา สุขสาราญ)
หมู่ที่ 3
16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร
56,000
43,000
43,000
(สายนานางสุวจิตร วงษ์นรา - ถนน คสล.บ้านนายพิชิต)
หมู่ที่ 4
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร
233,000
233,000
232,000
(สายบ้านนายบ้านนายพวง จาเริญจิต - กองทุนหมู่บ้าน)
หมู่ที่ 7
18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพื่อการเกษตร
214,000
214,000
213,000
(สายบ้านนายสมศักดิ์ วงษ์รัตน์ - ถนนลาดยาง
สาย ITV) หมู่ที่ 6
19 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphaltic Concrete
450,000
391,000
390,000
(สายรอบหนองตาดา) หมู่ที่ 1
20 โครงการปรับปรุงทางลาดสาหรับคนพิการ 12,000
12,000
12,000
(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า)
21 โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้า
150,000
8,500
8,500
หนองตาดาด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 1
22 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
208,000
208,000
207,000
(ศาลปูุตา) หมู่ที่ 2
23 โครงการล้อมลวดหนามศูนย์เรียนรู้
150,000
97,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
24 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
400,000
186,000
185,000
(สายจากศาลากาญจนาภิเษก) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6
25 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน อบต.บุ่งคล้า
500,000
**โอนตั้งจ่ายใหม่**
26 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11
202,000
201,900
201,000
27 โครงการปรับปรุงฝูาเพดานอาคารใบเสมา หมู่ที่ 4
**โอนตั้งจ่ายใหม่**
133,000
รวม 27 โครงการ
6,859,000
4,993,400
5,005,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ หน่วยงาน
ดับ
ปรากฏในแผนฯ
ปรากฏใน
เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ
(จ่ายขาดเงินสะสม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ครั้งที่ 1)
1 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
316,000
316,000
กองช่าง
ฝาปิด ( สายบ้านนายประหยัด จันทร์ปรีดา–บ้านนางคาภู่
บุญช่วย) หมู่ที่ 1
2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
299,000
299,000
กองช่าง
( สายบ้านนางคาภู่ กาเนิดขวา – หอพักชมจันทร์) หมู่ที่ 1
3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
499,000
499,000
กองช่าง
ฝาปิด(สายบ้านนายสุรชัย จาพันธ์–บ้านนายบุญมา ภูสิงห์)
หมู่ที่ 2
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
149,000
149,000
กองช่าง
( สายบ้านนางสะพัง ภูมิฐาน-นานายนิกร อริพงษ์) หมู่ที่ 2
5 โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ( สายสวนนายสุวรรณ
28,000
28,000
กองช่าง
สมางชัย - ถนน คสล. สายตาปูไุ ป ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า)
หมู่ที่ 2
6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายกลางบ้าน)
731,000
731,000
กองช่าง
หมู่ที่ 3
7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
624,000
512,000
กองช่าง
( สายบ้านนายวีระ ยอดพระคา - โรงสีนายมิตร จาชาติ )
หมู่ที่ 4
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete
552,000
552,000
กองช่าง
(สายบ้านนายแสวง พลทะยาน-บ้านนางสวย) จานวน 2 ช่วง
หมู่ที่ 5
9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
97,000
97,000
กองช่าง
( สายบ้านนายบุญเพ็ง - บ้านนายสมพร) หมู่ที่ 5
10 โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
29,000
กองช่าง
29,000
( สายนานายเผ่า แก้วขวาน้อย - นานางกชพร หาญเสนา)
หมู่ที่ 5
11 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้า คสล.ข้ามถนนลาดยาง
61,000
กองช่าง
61,000
สาย ชย.ถ.99-001 บ้านขวาน้อย - บ้านบุ่งคล้า
(ช่วงบ้านหัวนา หมู่ที่ 6) หมู่ที่ 6
12 โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
84,000
กองช่าง
84,000
(สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูม-ิ บ้านนายสมเกียรติ
หาญชนะ) จานวน 3 ช่วง หมู่ที่ 6
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ลาดับ

รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ หน่วยงาน
ปรากฏใน
ปรากฏในแผนฯ
เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ
(จ่ายขาดเงินสะสม)

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23

24
25
26

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายจากสะพาน คสล.คันคลอง - ลาห้วยหลัว) หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายจากสะพาน คสล. - บ้านสัมพันธ์) หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายสวนนายสอน งอกลาภ - นานายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายฮองหนองจาน - ลาประทาว) หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายหนองหมูเฒ่า - นานายบุญถิน โคบาล) หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายคันคลองลาห้วยหลัว-ถนนลาดยางสาย ชย.ถ. 99-001
บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า) หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก ( สายบ้านนางสมบูรณ์ แก้วชัยภูม-ิ บ้านนางดาวเรือง)
หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete
(สายบ้านนายนพดล - บ้านนายสมใจ เข็มทอง) หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete
(สายบ้านนางนารี - ศาลตาปูุ ) หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายโนนแหน )
หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด-บ้านนายสมชาย บุญเสริม)
หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
( สายนานางสุนีย์ ชูสกุล - หนองระเริง) หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายนานางต้อย ทามา - ฝายหนองปลาซวย) หมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายประปาหมู่บ้าน - นานายหนู พรมวรรณ์) หมู่ที่ 11

58,000

27,000

-

กองช่าง

56,000

13,000

-

กองช่าง

20,000

9,900

-

กองช่าง

81,000

81,000

-

กองช่าง

76,000

76,000

-

กองช่าง

59,000

59,000

-

กองช่าง

71,000

71,000

-

กองช่าง

388,000

388,000

-

กองช่าง

199,000

199,000

-

กองช่าง

497,000

99,000

-

กองช่าง

624,000

642,000

-

กองช่าง

300,000

91,000

-

กองช่าง

142,000

142,000

-

กองช่าง

33,000

33,000

-

กองช่าง
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ลา
ดับ

รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ หน่วยงาน
ปรากฏใน
ปรากฏในแผนฯ
เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ
(จ่ายขาดเงินสะสม)

27
28
29
30

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง(สายคลองหว้า-หนองโสก)หมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
( สายจากสะพาน คสล.กุดแหลมด้านทิศใต้ - ฝายตาเทา) ม. 11
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายจากนานางกองงัน แปลกชัยภูม-ิ บ้านนางประมวล ถาเบ้า) ม. 12
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
(สายจากบ้านนางสาเภา - นานายเลิศ กล้าแท้) หมู่ที่ 12
รวม 30 โครงการ

45,000
53,000

45,000
53,000

-

กองช่าง
กองช่าง

357,000

357,000

-

กองช่าง

313,000

313,000

-

กองช่าง

6,841,000

6,055,900

-

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยุทธศาสตร์ อปท.ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค–สาธารณูปการ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 กาหนด
ไว้จานวน 6,859,000.- และนาไปตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2563 จ านวน 5,126,900.-บาท เบิ ก จ่ าย จ านวน 5,189,500 บาท และจ่า ยขาดเงิน สะสม ครั้ง ที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวนเงิน 6,055,900.-บาท สาหรับจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ได้กันเงินไว้เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน
ในวันสิ้นปีงบประมาณ สาหรับการกันเงินสามารถกันเงินไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่งปี
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกในตาบล
บุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้าอุปโภค – บริโภคและการเกษตร
ลา
ดับ

รายจ่ายปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ หน่วยงาน
รายการ
ปรากฏในแผนฯ
ปรากฏใน
เบิกจ่ายไป รับผิดชอบ
(จ่ายขาดเงินสะสม)

1
2
3
4
5

แผนงานการเกษตร
โครงการปรับปรุงขุดลอกลาเหมืองคึกฤทธิ์ จากลาห้วยหลัว–นานายบาง)
จานวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองโดก หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงลาเหมืองคอนกรีตจากหนองโดก – โนนปุาจิก หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงขุดลอกลาเหมือง (สายวัดตาลเดีย่ ว หนองก้านฮุง) (จานวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงลาเหมือง (สายนานางทองใบ ยอดพระคา –ประตูน้า
หนองสัมพันธ์) หมู่ที่ 11
รวม 5 โครงการ

88,000

ครั้งที่ 1
88,000

-

กองช่าง

200,000
184,000
386,000

138,000
184,000
386,000

-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

30,000

30,000

-

กองช่าง

888,000

826,000

-
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2. ด้านแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค ปรากฏในแผนงานการเกษตร จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2/2563 และเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 3/2563กาหนดไว้ในปี พ.ศ.
2563 และนาไปตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวนเงิน
826,000.-บาท
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าและกักเก็บน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ
ลา
ดับ

รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
ปรากฏในแผนฯ
ปรากฏใน
เบิกจ่ายไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข้อบัญญัติ

1
2
3

แผนงานงบกลาง
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพเอดส์
รวม

4
5
6
7
8

9
10
11

แผนงานสาธารณสุข
โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์และปูองกันโรคเอดส์
โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา (COVID—19)
** โอนตั้งจ่ายใหม่**
โครงการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น **โอนตั้งจ่ายใหม่**
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ

14,250,000
9,120,000
95,000
23,465,000

12,672,000
8,160,000
90,000
20,922,000

200,000
30,000
20,000
-

150,000
40,000
20,000
-

240,000

240,000

490,000

450,000

30,000
30,000

30,000
30,000

60,000
24,015,000

60,000
21,432,000

12,289,600 กองสวัสดิการ
7,644,000 กองสวัสดิการ
66,000 กองสวัสดิการ
19,999,600
164,908.80
39,020
16,580
13,770

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

240,000 สานักปลัด
474,278.80
179,995 กองสวัสดิการ
4,700 สานักปลัด
30,000 กองสวัสดิการ
214695
20,688,573.80
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1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ยุทธศาสตร์ อปท.
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนด
ไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 14,250,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนเงิ น 12,672,000.- บาท เบิก จ่ า ย 12,289,600.- บาท มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณรายจ่าย
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ยุทธศาสตร์ อปท.
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 กาหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 9,120,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 8,160,000 .- บาท เบิกจ่าย 7,644,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน วงเงินงบประมาณที่ปรากฏ
ในแผนน้อยกว่างบประมาณที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากจานวนผู้พิการเพิ่มขึ้น จากเดิมที่
กาหนดไว้
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้พิการในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพเอดส์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 95,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวนเงิน 90,000.-บาท เบิกจ่าย 66,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการและ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้ปุวยโรคเอดส์ในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
แผนงานสาธารณสุข
4. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อปท.
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 กาหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 200,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 150,000.- บาท เบิกจ่าย 164,908.80.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และปูองกันการระบาดโรคไข้เลือดออกในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
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5. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อปท.
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนด
ไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 40,000.- บาท เบิกจ่ายจริง 39,020.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัคซีนฉีดให้กับสุนัขที่สารวจ ทั้ง 12 หมู่บ้านในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริง
6. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ใน
ปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 20,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวนเงิน 20,000.- บาท เบิกจ่าย 16,580.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่า
รณรงค์และอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
7. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID—19) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2/2563 งบประมาณ 500,000.-บาท เป็นรายการโอนตั้ง
จ่ายใหม่ จานวน 105,760.-บาท เบิกจ่าย 13,770.- บาท
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถปูองกัน สร้างความตระหนักและคัดกรองความเสี่ยงโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลบุ่งคล้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID—19)
ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
เงินอุดหนุนเอกชน
8. โครงการอุดหนุน สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 240,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 240,000.- บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน
12 หมู่บ้าน จัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ หมู่บ้านละ 20,000.-บาท (หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ)
ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9. โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น (โอนตั้งจ่ายใหม่) ปรากฏในแผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ
50,000.-บาท ไม่ได้นาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจาเป็น
จึงโอนตั้งจ่ายใหม่ 108,000.- บาท เบิกจ่าย 179,995.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
10. โครงการอบรมเยาวชนร่ วมใจต้า นภัยยาเสพติด ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็ ง
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 30,000.- บาท เบิกจ่าย 4,700.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติดและสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนในตาบล ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
11. โครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี ปรากฏใน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 30,000.- บาท เบิกจ่าย 30,000.-บาท
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ผลที่ได้รับกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการอบรมมีอาชีพ
เสริมนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายก่อให้เกิดรายได้ ผลที่ได้รับมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ
3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ดับ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญัติ เบิกจ่ายไป
รับผิดชอบ
แผนงานการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
30,000
30,000
- สานักปลัด

ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 1 โครงการ

30,000

30,000

-
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1. โครงการส่งเสริ มการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏใน
แผนงาน การเกษตร ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 30,000.- บาท
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ไม่ได้จัดทาโครงการโอนลดทั้งหมดไปตั้งจ่าย โครงการตลาด
นัดชุมขนเพื่อคนท้องถิ่น ประจาปี 2563 จานวน 30,000.-บาท
3.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมฯ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
งบประมาณ
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญัติ
ดับ
เบิกจ่ายไป
แผนงานการศึกษา
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
170,000
144,500
127,500
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
490,000
416,500
352,600
(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. )
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
30,000
25,800
18,490
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
30,000
12,000
8,600
(ค่าหนังสือเรียน)
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
30,000
12,000
8,600
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
40,000
18,000
12,900
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญเดือนหก
60,000
60,000
8 โครงการปันยิม้ สร้างสุขสายใยสู่ผสู้ ูงอายุ
100,000
80,000
โอนลด9 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
70,000
50,000
โอนลดเงินอุดหนุนส่วนราชการ
10 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
650,000
588,000
582,000

รวม 10 โครงการ

1,670,000

1,406,800

1,110,690

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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แผนงานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)ปรากฏ
ในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒ นธรรมฯ จากการกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้องถิ่ น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563
งบประมาณ 170,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
เงิน 144,500.- บาท เบิกจ่าย 127,500.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุ บัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความ
เป็นจริงทีก่ าหนดไว้
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒ นาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒ นธรรมฯ จากการกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดไว้ใ นปี พ.ศ.2563
งบประมาณ 490,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
เงิน 416,500.- บาท เบิกจ่าย 352,600.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความ
เป็นจริงที่กาหนดไว้
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒ นาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒ นธรรมฯ จากการกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดไว้ใ นปี พ.ศ.2563
งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
เงิน 25,800.- บาท เบิกจ่าย 18,490.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อ จัดกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน ผลที่ได้รับ เด็กนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน) ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ.2563 งบประมาณ
30,000.-บาทและนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวนเงิน 12,000.-
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บาท เบิกจ่าย 8,600.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมี
ความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อ จัดหาหนังสือเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน ผลที่ได้รับ เด็กนักเรียนมีหนังสือประกอบการเรียนการสอน
5. โครงการสนับสนุน ค่า ใช้จ่า ยในการบริ หารสถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์ การเรี ยน) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒ นาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒ นธรรมฯ จากการกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดไว้ใ นปี พ.ศ.2563
งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
เงิน 12,000.- บาท เบิกจ่าย 8,600.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อ จัดหาอุปกรณ์
สาหรับการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ผลที่ได้รับ เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบถ้วน
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒ นาการศึ กษา ศาสนา
ประเพณี วัฒ นธรรมฯ จากการกาหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดไว้ใ นปี พ.ศ.2563
งบประมาณ 40,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
เงิน 18,000.- บาท เบิกจ่าย 12,900.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อ จัดหาชุดเครื่องแบบ
นักเรียน ผลที่ได้รับเด็กนักเรียนมีเครื่องแบบใส่ไปเรียนหนังสือ
7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีบุญเดือนหก ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯ จากการ
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 60,000.-บาท และนาไป
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวนเงิน 60,000.- บาท มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล ไม่ได้จัดทาโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
8. โครงการปันยิ้มสร้างสุขสายใยสู่ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการการศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 100,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 80,000.- บาท โอนลด 80,000.-บาท มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โอนลดไปไหน
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในตาบลบุ่งคล้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
9. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการการศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 70,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 50,000.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ
และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง อปท. ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองชัยภูมิ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งเป็น
โรคติดต่อระบาดจึงไม่ได้จัดทาโครงการ และได้โอนลดทั้งหมด จานวน 50,000.-บาท ดังนี้
1. โอนลดไปโครงการ รักษ์น้า รักปุา รักษาแผ่นดิน 30,000.-บาท
2. โอนไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ 20,000.-บาท
ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา( อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมฯจากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 650,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 588,000.- บาท โอนเพิ่ม 72,000.-บาท เนื่องจากจานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น เบิกจ่าย
582,000.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผล พบว่ า ประเด็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าหนดไว้ คื อ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ผลที่ได้รับ เด็กได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่และมี
พัฒนาการเจริญเติบโตตามวัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
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3.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ดับ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญัติ เบิกจ่ายไป
รับผิดชอบ
แผนงานการเกษตร
1 โครงการคลองสวย น้าใส
500,000
500,000
58,139.20 สานักปลัด
2 โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน
30,000
30,000
57,000
สานักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการ
30,000
30,000
27,000
บริหารจัดขยะ
รวม 3 โครงการ
560,000
560,000 142,139.20

แผนงานการเกษตร
1. โครงการคลองสวย น้าใส ปรากฏในแผนงาน การเกษตร ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ.
2563 งบประมาณ 500,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวนเงิน 500,000.- บาท เบิกจ่าย 58,139.20.- บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อพัฒนาแหล่งน้าที่ตื้น
เขินเพื่อเพิ่มพันธ์ปลาในแหล่งน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกาจัดวัชพืชในแหล่งน้า ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่กาหนดไว้
2. โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ปรากฏในแผนงาน การเกษตร ยุทธศาสตร์ อปท. ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จ านวนเงิน 30,000.- บาท โอนเพิ่ม 30,000.-บาท เบิกจ่ าย 57,000.-บาท มีความสอดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่าประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ไม้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและปุาไม้ร วมทั้งสร้างจิตสานึกของประชาชน ผลที่ได้รับสอดคล้ องกับความเป็นจริงที่
กาหนดไว้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบบริหารจัดการขยะ ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ความเข้มแข็งชุ มชน ยุทธศาสตร์ อปท. การพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ
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30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน
30,000.- บาท เบิกจ่าย 27,000.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ผลที่ได้รับสอดคล้อง
กับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
3.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการปกครองที่ดีและมีประสิทธิภาพ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )
ลา
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ดับ
ปรากฏในแผนฯ ปรากฏในข้อบัญญัติ เบิกจ่ายไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
40,000
30,000
2 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
300,000
200,000 144,269
3 โครงการปลูกจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ในการปูองกัน
50,000
50,000 20,600
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่
4 โครงการขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
30,000
30,000
5 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษี
400,000
384,608 350,047.15
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์(GIS)
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
100,000
100,000
50,100
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชนคณะผูบ้ ริหาร
400,000
300,000
281,870
ท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนงานรักษาความสงบภายใน
8 โครงการจัดตั้ง อปพร. ประจาปีงบประมาณ 2563
300,000
200,000
แผนงานการเกษตร
9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
100,000
80,000
79,950
เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลบุ่งคล้า
เงินอุดหนุน
10 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนฯ
25,000
25,000
25,000
รวม 10 โครงการ
1,745,000
1,399,608
951,836

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้ า งนัก เรี ย น/นัก ศึก ษา ช่ว งปิ ดภาคเรี ย น ปรากฏในแผนงาน บริห ารงานทั่ว ไป
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 40,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 30,000.- บาท ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบาด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ
และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ไม่ได้จัดทาโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
2. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท.
ด้านบริ หารจั ดการปกครององค์กรที่ดีมีป ระสิทธิภ าพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 300,000.-บาท นาไปตั้งไว้ในข้อ บัญญัติง บประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 200,000.- บาท ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบาด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ไม่ได้จัดทาโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
3. โครงการปลูกจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ
20,000.-บาท โดยได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผน ครั้ง 2/2563 และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 50,000.- บาท เบิกจ่าย 20,600.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็น
จริ งที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผน ครั้ง 2/2563
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตาบลผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
4. โครงการขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 30,000.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง
ที่กาหนดไว้
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และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ไม่ได้จัดทาโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 400,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 384,604.- บาท เบิกจ่าย 350,047.15บาท มีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริงที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสารวจโดยใช้อากาศ
ยานโดยไร้คนขับถ่ายภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการสารวจภาษีต่างๆ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงทุกประการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
6. โครงการป้องกัน และลดอุบั ติเ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปรากฏในแผนงาน สร้างความ
เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 100,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 100,000.- บาท เบิกจ่าย 50,100.-บาทมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อจ่ายเป็น จุดบริการ
ประชาชนและเป็นจุดแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ผลทีไ่ ด้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่กาหนดไว้
7. โครงการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น , สมาชิกสภาท้องถิ่น,
พนักงานส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
สาธารณสุขฯ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ
400,000.-บาท และน าไปตั้งไว้ในข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน
300,000.- บาท เบิกจ่าย 281,870.-บาท มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
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จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แกผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จและ
นามาประสบการณ์มาปรับใช้ในตาบลบุ่งคล้าและศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่กาหนดไว้
แผนงานรักษาความสงบ
8. โครงการจัดตั้ง อปพร. ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภัยฝ่ายพลเรือน ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 300,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวนเงิน 200,000.- บาท โอนลดทั้งหมดดังนี้
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.-บาท
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติฯ 134,240.-บาท
- โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 55,760.-บาท
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่ อพัฒนาความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโร
น่า COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบาด
9 . โ ค รงการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ละศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภ าพศู น ย์ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลบุ่งคล้า ปรากฏในแผนงาน การเกษตร ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครอง
องค์กรที่ดีมีประสิ ทธิภาพ จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563
งบประมาณ 100,000.-บาท และนาไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเงิน 80,000.- บาท เบิกจ่าย 79,950.- บาท มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้ และงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์กาหนดไว้ คือ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ และตัวแทนเกษตรกร ได้รับความรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาไป
ประยุกต์ใช่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
10. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนฯ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป
งานบริ หารทั่วไป ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านบริหารจัดการปกครององค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการกาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 25,000.-บาท นาไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนเงิน 25,000.- บาท เบิกจ่าย 25,000.- บาท
มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีความเหมาะสมกับความเป็นจริง
ในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้คาปรึกษาหรือแนะนา
หลักเกณฑ์ในการขอรับความช่วยเหลือต่างๆ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
รอบเดือนธันวาคม ประจาปี 2563
*****************************

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รอบเดือนธันวาคม ประจาปี 2563 สรุปได้ดังนี้
๑. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตาบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดทาแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จานวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน แต่ไม่ได้คานึงถึงรายได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้รับ ทาให้ในเชิงปริมาณการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดาเนินการน้อย
๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. งบประมาณมีจ านวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดาเนินการพัฒนาอีกมาก
๒. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการทาแผนพัฒนาตาบลทาให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
1) ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการประสานงาน
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพื้นที่
2) ได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกันกาหนด
ว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด
3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมและ
กาหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อ มประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
4) ประชาชนได้กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา การนาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ไปดาเนินการ
ยังมีน้อยเมื่อเทียบกันระหว่างจานวนโครงการที่อยู่ในแผนพั ฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชนเป็น
หลัก ไม่ได้คานึงถึงงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีอยู่หากมีการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
จะก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อ
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ประชาชนเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากข้อจากัดในด้านงบประมาณทาให้การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าก็เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผน
1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 มีจานวนมากเกินไปควรเลือก
เอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในห้าปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะ
ทาให้เห็นว่า อบต. ไม่สามารถจัดทาโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่กาหนดไว้
2. หน่วยงาน/สานัก/กอง ต้องเร่งดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ
และให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินการที่หน่วยงาน/สานัก/กองได้แจ้งไว้เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการ
เบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดาเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน)และสามารถดาเนิน
โครงการ/กิ จ กรรมต่ างๆ ได้แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณเพื่ อ ไม่ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เงื่อ นเวลาต่ อ เนื่อ งไปยั ง
ปีงบประมาณถัดไป
3. เมื่ อดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรมเสร็จแล้ ว ให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบได้รายงานผลการด าเนิ นโครงการใน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องานและแหล่งที่ มาของงบประมาณให้
ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลการทางานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นเร่งด่วนรวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยนากิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. ให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือ
รายได้ เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถทาร่วมกันได้หลายๆส่วนของหน่วยงานเพื่อสร้างการมีส่ วน
ร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรมมากขึ้น
6.ควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้านแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค,ปรับปรุงลาห้วย,คลองส่งน้า,
คลองไส้ไก่ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการบริหารจัดการการจัดการขยะมูลฝอย และด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. ควรเสนอโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีให้สมดุลกับงบประมาณที่มีอยู่ และคาด
ว่าจะดาเนินการจริงในแต่ละปีว่าปีนี้จะทาอะไรบ้าง รวมทั้งให้ดูสถานะทางการคลังของ อบต.ด้วย เนื่องจากโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากและไม่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด จึง
ทาให้แผนไม่มีประสิทธิภาพและโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
..........................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
..................................
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พร้อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณการใช้ จ่ า ยและผลการด าเนิ น งานรวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ต่อไป
จึงเรียนประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

( นายแก่ง หาญบุ่งคล้า )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (รอบเดือนธันวาคม 2563)

