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ส่วนท่ี 6 
สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

 ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจอกฉบบันี้  สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) สรุปผลการด าเนินงานเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 
ตามแผนฯ 

จ านวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ 

จ านวน
โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

38 29 18 15,016,400 10,042,100 6,211,780 

2. การพัฒนา 
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

54 49 42 14,236,800 9,977,412 9,615,241.62 

3. การพัฒนา 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

14 5 5 2,330,000 500,000 92,003 

4. การพัฒนา 
ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

5 1 1 590,000 4,800 4,800 

5. การพัฒนา 
ด้านบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 2 2 2,170,000 10,000 8,210 

6. การพัฒนา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

6 4 3 450,000 320,000 20,000 

7. การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการม ี
ส่วนร่วมของประชาชน 

23 15 9 9,505,000 625,000 53,175 

รวม 150 105 80 44,298,200 21,479,312 16,005,209.62 
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3. จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก        
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน 
กันยายน 2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  จ านวนโครงการทั้งหมด 215 โครงการ               
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 38 โครงการ  
- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.32  
- จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 18 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 47.37 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 54 โครงการ  

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 90.74  
- จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 42 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 77.78 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 14 โครงการ   

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 35.71  
 - จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 5 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  จ านวน 5 โครงการ  

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 - จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 1 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 10 โครงการ  

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 20.00  
- จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 2 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 6 โครงการ  

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 66.67  
- จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 3 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  จ านวน 23 โครงการ  

- จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 65.22  
 - จ านวนโครงการด าเนินการไปแล้ว   จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 39.13 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
  1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2562)  จ านวน 150 โครงการ 

  2. โครงการตามข้อบัญญัติ (ป ี2562)    จ านวน 105 โครงการ 

  3. โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว     จ านวน 80 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.33 
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4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้  ประชาชนในพ้ืนที่ก็
จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 
5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดังนี้ 
 ปัญหา 
 1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 2. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 

 3. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 

 อุปสรรค 

 1. อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
 ปัญหา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

 อุปสรรค 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม ่

6. ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 6.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 

 4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
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 6.2 การบริการประชาชน 

 1. ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก 
สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 
 2. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ 
 3. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


