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ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 

รอบที่  ๑ 
(  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 



 
ค ำน ำ 

 

  การติดตามและประเมินผลแผน  เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการประเมินว่ามีการน าแผนไปปฏิบัติอย่ างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไร  
เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ท้องถิ่นจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

  ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนว
ทางการพัฒนา  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนองตอบต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจาก
ผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลและ  ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลและ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงในการจัดท าและรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อน าไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานส าหรับปีต่อๆ ไป 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 

                                                                                                                                                                         
หน้ำ 

ส่วนที่  1  บทน ำ                  
                                                                                                                

- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน       1 
- วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผน       1 
- แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล     2 
 

ส่วนที่  2  ผลกำรติดตำมและประเมินผล         
   

- วัตถุประสงค์          ๓ 
- วิสัยทัศน์          ๓ 
- พันธกิจ          ๓ 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  5  ปี  (25๖๑ – 256๕)      ๔ 
- การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๕ 
-    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม           ๖ 
-    จ านวนโครงการแผนพัฒนาห้าปีที่น าไปด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ   ๗ 
-    จ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัต ิ       ๘ 

ส่วนที่  ๓ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
- ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน               ๙ 
- ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต       ๑๐ 
- ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำด้ำนระเบียบสังคม      ๑๑ 
- ยุทธศำสตร์กำรลงทุน        ๑๒ 
- ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันด้ำนสำธำรณภัย      ๑๒ 
- ยุทธศำสตร์ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและจำรีตประเพณี   ๑๒ 
- ยุทธศำสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       ๑๓ 

ส่วนที่  ๔  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

ภำคผนวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.1  บทน ำ 
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  28  (และให้
ยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2546  หมวด  6  ข้อ 38) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคม  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่ งการที่คณะกรรมการ
มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
1.2  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอแนะความเห็น ซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1.3  วัตถุประสงค์ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ
แนวทางการพัฒนาก่อนเพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  

ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ ๑  บทน ำ  (Intro) 
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1.4  แนวทำงและวิธีกำรขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่  1  กำรติดตำม  ( Monitoring ) 
 การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี  ถึง
ระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant  Chat  ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี มีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  แผนการด าเนินการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่  2  กำรประเมินผล  ( Evaluation ) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน 2ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
 ขั้นตอนที่  ๓  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๑.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนและสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประกาศแผนให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน  ๑๕ วัน นับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ใน
คราวประชุมวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.ด าเนินการประเมินแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ แนวทางการประเมินเป็น
ยุทธศาสตร์ 
 ๒.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาปีงบประมาณ และเสนอแนว
ทางแก้ไข 
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วัตถุประสงค์ 
๒.๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี 

๑. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรรบริหำรส่วนต ำบลนำดี 
 ๒. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศำสตร์  
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีรายได้ ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

           ข  พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  มีดังนี้ 
๑ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรติดต่อกับชุมชนอ่ืนและ ปรับปรุง

ถนนเพ่ือการเกษตรให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
๓ สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและประเพณีต่างๆของท้องถิ่น 
๕ สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตต าบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นหนึ่งต าบล 
     หนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบล 
๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๗ ส่งเสริมทางด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้มีอาชีพที่มั่นคง 
๘ พัฒนาปรับปรุงให้มีการจ ากัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๙.สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
    ๑๐.เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
- เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการบริหารการมีส่วนร่วมบริหารงานแบบทีมงาน   
- มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง 

๑๑. สนับสนุนและให้ความสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและบุคคลที่ขาดผู้ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ ๒  ผลกำรติดตำมและประเมินผล 



 
-๔- 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แนวทาง 
๑.๑.แนวทางการคมนาม 
๑.๒.แนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและด้านระบบประปา 
๑.๓.แนวทางการพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
๑.๔แนวทางการพัฒนาก่อสร้างอาคารสถานที่  
๑.๕. แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

แนวทาง 
 ๒.๑. ทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 ๒.๓  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๒.๔  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบ 

แนวทาง 
๑.แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

แนวทาง 
๔.๑.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมทางด้าน
การเกษตร  
 ๔.๒.  การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและ
การกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันด้านสาธารณภัยและการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทาง 
แนวทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แนวทาง 
แนวทางพัฒนาด้านศาสนาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทาง 
แนวทางส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี   

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น √  
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร ์
     การพัฒนา 

√  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  
    ท้องถิ่น 

√  

10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ      
      ของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
       จังหวัด 

√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน √  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที ่ ๑  กำรก ำกบักำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



-๖- 
 
ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม (โดยสุ่มส ำรวจ 300 คน) 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
(1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 85.67 1๔33 - 
(2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 88.๖๗ 11.33 - 
(3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/   
     กิจกรรม 

8๑.๖๓ 18.37 - 

(4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
     ทราบ 

88.63 ๑๑.๓๗ - 

(5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

82.55 1๗.๔๕ - 

(6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 83.33 1๖.๖๗  
(7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

9๕.๓๓ 4.67 - 

(8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 89.33 ๑๐.67 - 
ภำพรวม 85.73 11.59  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-๘- 
จ านวนโครงการจากข้อบัญญัติทีน่ าไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ปรากฎ
อยู่ใน

แผนพัฒ
นา 

ห้าปี 

น ามา
จัดท า
ข้อบัญ 
ญัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบลงทุนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แนวทาง๑.๑.การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง 
 ๑.๒.แนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและพัฒนาด้านระบบประปา 
  ๑.๓.แนวทางการพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
๑.๔แนวทางการพัฒนาก่อสร้างอาคารสถานที่  
 ๑.๕. แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างแหล่งน้ า 

๒๐ ๙ ๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 ๒.๓  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๒.๔  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๕๐ ๑๘ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการใช้สา
ธารณแก่ประชาชน   
๑. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖ ๕ ๑ 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

๑๕ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙ ๕ ๐ 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖ ๕ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๓ ๓ ๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

ส่วนที่  ๓   
สรุปโครงการที่น ามาด าเนินจัดท าข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบลงทุนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย
เหต ุ

๑                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  ๑  

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๖๕๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน 
จ านวน ๑ แห่ง 

ขนาดกว้าง  ๖ เมตร   
ยาว ๙  เมตร 

 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทิศตะวันตก 
หมู่ที ่ ๕ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐๕,๘๐๐ เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ สาย ขนาด 

กว้าง ๔  เมตร ยาว๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทิศตะวันออก 
หมู่ที่ ๔ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐๐,๕๐๐ เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ สาย ขนาด 

กว้าง ๓  เมตร ยาว๑๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   

 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรมิน้ าหมัน  
หมู่ที ่ ๒  

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

๓๐๕,๘๐๐ เพื่อการสญัจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ สาย ขนาด 

กว้าง ๔  เมตร ยาว๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๕ โครงการถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายหนอง
ป่าว่าน   
หมู่ที่ ๓ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐๐,๕๐๐ เพื่อการสญัจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ สาย ขนาด 

กว้าง ๓  เมตร ยาว๑๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๖ โครงการก่อสร้างเสริม
เหล็ก สายหลัง
โรงเรียน 
หมู่ที่ ๗ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐๑,๘๐๐ เพื่อการสญัจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ สาย ขนาด 

กว้าง ๓  เมตร ยาว๑๒๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๗ โครงการก่อสร้างเสริม
เหล็กพร้อมคอนกรีต
ทางระบายน้ าล้นสาย
หน้าสระใหญ่  หมู่ ๖ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕๒,๐๐๐ เพื่อการสญัจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

จ านวน ๑ สายขนาด ๓ 
เมตร ยาว ๖๐  เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๘ โครงการขุดลอก
สระซ าเต็น 
หมู่ที่ ๘ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการ

โยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๗๖,๗๐๐ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคและ

บริโภค 

จ านวน ๑ แห่งตามแบบ
มาตรฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาด ี

 

๙ โครงการวางท่อ
ประปาหมู่ที่ ๙ 

แผนงานอุตสาหะ
กรรมและการโยธา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๕๒,๐๐๐ เพื่อส่งน้ าประปาเข้า
สู่หมู่บ้าน 

ความยาว ๑,๔๔๐ เมตร  

 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย

เหต ุ
๑ โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

แผนงาน
สาธารณสุข 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๖๙๐ เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จ านวน  ๙  ชุมชน  

๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

แผนงาน
สาธารณสุข 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๕๗,๐๐๐ เพื่อป้องกันและ
ก าจัดไข้เลือดออก 

จ านวน ๙  หมู่บ้าน  

๓ โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๘๐,๐๐๐ เพื่อให้เด็กได้
แสดงออก 

๑ ครั้ง / ต่อป ี  

๔ ค่าอาหารเด็กจ านวน  
๒  ศูนย ์

แผนงานการศึกษา ๔๑๖,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก 

จ านวน   ๒ ศูนย์  

๕ ค่าอาหารเสรินม
จ านวน ๕ โรงเรียน 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๔๕,๑๒๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับอาหารครบ  ๕  

หมู ่

นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
นาด ี

 

๖ ค่าอาหารเสรินม
จ านวน ๒  ศูนย ์

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๕,๓๗๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับอาหารครบ  ๕  

หมู ่

นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
นาด ี

 

๗ ค่าอาหารจ านวน ๕ 
โรงเรียน 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๑๖,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับอาหารครบ  ๕  

หมู ่

นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
นาด ี

 

๘ ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้
ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ทีมรีายไดน้อย
และผู้ที่ขาดโอกาส 

ตามความจ าเป็น  

๙ โครงการอบรมบ าบัด
ฟื้นฟูแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

๒๑,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมอาชีพ ผู้ติดยาเสพติด  

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็ก 

แผนงานการศึกษา 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๕๕,๓๗๐ เพื่อพัฒนาเดก็ เด็กจ านวน  ๒  ศูนย ์  

๑๑ ค่าใช้จ่ายจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 

แผนงานการศึกษา ๑๔๔,๕๐๐ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

  

๑๒ ค่าจ้างประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฎิบัติงาน 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๘,๐๐๐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภายนอกประเมิน 

๑ ครั้ง /ป ี  

๑๓ การส่งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการพัฒนา
หมู่บ้าน 

แผนงานชุมชน
เข้มแข็ง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขต
ต าบลนาด ี

ประชาชน   ๙  หมู่บ้าน  

๑๔ เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒.๑๑๒,๐๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

๑๒ ครั้ง/ ต่อปี  

 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย
เหต ุ

๑๕ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ แผนงานงบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๗,๐๖๖,๘๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุจ านวน ๙  
หมู่บ้าน 

 

๑๖ เบี้ยยังชีพผู้(ติดเชื้อ) แผนงานงบกลาง 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๔๘,๐๐๐ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ผู้ติดเชื้อจ านวน ๙  
หมู่บ้าน 

 

๑๗ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน  ๙  
โครงการ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๘๐,๐๐๐ เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

๑ ครั้ง / ต่อป ี  

๑๘ อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แผนงานงบกลาง ๘๐,๐๐๐  จ านวน   ๙  หมู่บ้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการใช้สาธารณแก่ประชาชน   
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย

เหต ุ
๑ โครงการจดัท าข้อมูล

ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 

๕๐,๐๐๐ เพื่ออบรมการเข้า
ร่วมลงโปรแกรมฯ 

จ านวน ๙ หมู่บ้าน / 

๒ โครงการศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
อบต.นาดี (อุดหนุน
อ าเภอด่านซ้าย ) 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไป 

๑๘๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
ด่านซ้าย 

อ าเภอด่านซ้าย  

๓ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งฯ 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๕๐๐,๐๐๐ เพื่อบริหารการ
เลือกตั้ง 

อบต.นาด ี  

๔ โครงการอบรมสมัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงานฯ 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๔๐๐,๐๐๐ เพื่อพัฒนาความรู้
ความความสามารถ 

จ านวน 
๑๐๐   คน 

 

๕ โครงการอบรม
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๑,๙๑๑๐ เพื่อความโปร่งใสใน
หน่วยงานฯ 

จ านวน 
๖๐ คน 

 

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย

เหต ุ
๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ

แข่งขันกีฬาประชาชน
ภายในต าบลนาด ี

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

๒๐๐,๐๐๐ เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด 

เยาวชนท้ัง ๙ หมู่บ้าน / 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย

เหต ุ
๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ

กิจกรรมวันผู้สูงาย ุ
แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๘๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
ประชาชนท า

กิจกรรมร่วมกันฯ 

๑ ครั้ง /ป ี  

๒ ค่าใช้จ่ายโครง
การละเล่นประเพณ ี
ผีตาโขน 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๑ ครั้ง /ป ี  

๓ อุดหนุนส่วนราชการ 
(อุดหนุนโครงการผีตา
โขนอ าเภอด่านซ้าย) 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๑ ครั้ง /ป ี  

๔                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและ
เทิดพระเกยีรตเินื่องใน
โอกาสต่างๆ 

แผนงานด้าน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๘๐,๐๐๐ เพื่อเป็นการอุดหนุน
เฉลิมพระเกียรติงาน

พิธี 

๑  ครั้ง/ต่อป ี  

๕ โครงการอุดหนุน
อ าเภอด่านซ้าย
โครงการจดังาน
ประเพณีงานผีตาโขน 

แผนงานด้าน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่อเป็นการอุดหนุน
เฉลิมพระเกียรติงาน

พิธี 

๑  ครั้ง/ต่อป ี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย
เหต ุ

๑ โครงการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันอุบัติเหตุใน
ห้วงเทศกาลสงกรานต ์

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๖๑,๙๐๐ เพื่อบริการผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ หมู่บ้าน  

๒ โครงการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันอุบัติเหตุใน

ห้วงเทศกาลปีใหม ่

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๖๑,๙๐๐ เพื่อบริการผู้ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

ร่วมตั้งด่านทั้ง ๙ หมู่บ้าน / 

๓ โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษ
ละออง Pm ๒.๕ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

๒๐,๑๐๐ เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนรู้จัก
ป้องกันการเกิด

มลพิษ 

จ านวน   ๘๐  คน / 

๔ โครงการถนนสะอาด
และการจัดการขยะมลู
ฝอย 

แผนงาน
สาธารณสุข 

๕๐,๐๐๐ เพื่อบริหารการ
จัดการขยะในชุมชน 

จ านวน  ๙   หมู่บ้าน  

 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย
เหต ุ

๕ โครงการจดัท า
สวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติและปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ อบต.นาด ี

แผนงาน
การเกษตร 

๒๐,๐๐๐ เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

จ านวน ๑  แห่ง  

๖ โครงการจติอาภัยพิบัต ิ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑๒๐,๐๐๐ เพื่อจัดบรมหลักสูตร
การป้องกันและการ

ช่วยผู้ประสบภัย
ต่างๆฯ 

๕๐ คน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมาย

เหต ุ
๑ โครงการปลูกผักปลอด

สารพิษ 
แผนงาน

การเกษตร 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๒๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมแม่บ้าน
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  

๒ โครงการตลาดชุมชน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

๓๐,๐๐๐ เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
รวมกลุม่ 

จ านวน ๔ หมู่บ้าน  

๓ โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชนใน
การท าน้ ายาล้างจาน  
ยาสระผมสมุนไพร 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(เงินอุดหนุนทัว่ไป) 

๒๑,๕๐๐ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ราษฎรโดยทั่วไป 

จ านวน ๙ หมู่บ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

(ครั้งที่  ๑   ช่วงระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔) 
ที ่ ชื่อโครงการตามแผน ชื่อโครงการที่รายงานตามงบประมาณ

ประจ าปี 
งบประมาณข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหามลพิษละออง Pm ๒.๕ 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหามลพิษละออง Pm ๒.๕ 

๒๐,๑๐๐  ๒๐,๑๐๐ -  

๒ ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผูด้้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายชว่ยเหลือผู้ยากไร้,ผูด้้อยโอกาส ๓๐,๐๐๐ ๒๙๔ ๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  
๓ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน

ภายในต าบลนาด ี
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ภายในต าบลนาด ี

๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๓ ๒๐๐,๐๐๐ -  

๔ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๘๐,๐๐๐ ๑๗๓ ๘๐,๐๐๐   
๕ โครงการมสี่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ

ในห้วงเทศกาลปีใหม ่
โครงการมสี่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุใน
ห้วงเทศกาลปีใหม ่

๖๑,๙๐๐ ๑๙๑ ๖๑,๙๐๐ -  

๖ โครงการจติอาสาภัยพิบัต ิ โครงการจติอาสาภัยพิบัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๓ ๑๒๐,๐๐๐   
๗ โครงการจดัท าข้อมูลภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
โครงการจดัท าข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๓๐,๐๐๐ ๕๐ ๑๘,๒๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
 
 
 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาจากการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาประจ าปี สามารถแยกปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานได้ดังนี้   
 

1. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท าให้ไม่ทันด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
3. จ านวนโครงการที่จะด าเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ท าให้แก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร 
  1.  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่ส าคัญ และ
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ  

2. ควรมีการส ารวจโครงการที่จะด าเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพ่ือสะดวกต่อการ
บริหารจัดการ 
  3.ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาสามปีไว้มากเกินไปจึงท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา  งบประมาณมีขีดจ ากัด  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควรบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ท าให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
  

 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ ๔  ปัญหำและอุปสรรค 



 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  (ส านักงานปลัด)             
ที่    ลย    ๗๕๑๐๑/-          วันที ่ ๒  เมษายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง     รายงานการประกาศผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 (รอบแรก ห้วงระหว่าง   ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี   

  ๑.เรื่องเดิม  

        ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ในวันที่ 
๑ เดือนเมษายน  ๒๕๖๔  ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

๒.ข้อเท็จจริง 

             ๒.๑. ข้าพเจ้า  นางจุมพร  แสงสว่าง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์โยบายและแผนช านาญการ  พร้อม
ด้วยคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาห้าปีฯได้จัดประชุมและรวบรวมผลการด าเนินงานประจ าปีครั้งที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ๓ .ข้อกฎหมาย 

          -  อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ ๒๙  (๓)ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดและพิจารณา 

                         ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
                                 (  นางจุมพร  แสงสว่าง  )      
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ความเห็นหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี.................................................................. ........... 

                                        

                                                                             (ลงชื่อ).  
                                                      (นางสาวจีระพร  แสนใจ) 

                                                     หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี........................................................................................ ......... 

                                        ส.ต.อ.  
                                                      (สุขสันต์  สุขใจ) 

                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี......................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............            

                                         ลงชื่อ                                                                
 ( นายสงคราม  ศรีบุตรตา  ) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 



 

 
     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

    เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ประจ า พ.ศ.๒๕๖๔ ( ครั้งที ่๑ )  

                ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีได้รายงาน
ผลการติดตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  เดือน เมษายน  ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
–ถึงเดือน ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ ๒๙  (๓)
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  
๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑) รอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๔  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

                                                     
     (นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 

 


