ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
………………………………..
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร ได้จัดทารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ
ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 255 3 ซึ่งองค์การ บริหารส่วนตาบล หนองไทร ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 มีจานวน 60 โครงการ งบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สามปี 2553 จานวน 24,279,000 บาท และผลการดาเนินงาน (ตามเอกสารแนบท้าย ) โครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.02 % ของโครงการตามแผนพัฒนาปี2553 โครงการดาเนินการแล้ว
เสร็จ 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.97 % ของโครงการทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 4.05 % ของโครงการทั้งหมด
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทราบโดยทั่วกัน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

( นายศักดิ์ชาย ไชยชานิ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร

รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นา โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะดาเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดาเนินการภายใต้ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กาหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่ อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective)
การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติ ดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากกา รติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถ
นาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ประกอบด้วย
1. นายมนัส พรมพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดภัย
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวินัย จันทร์หนองไทร
นางอุไรวรรณ มีสิทธ์
นายวีระ คงกระพันธ์
นายวีรพงษ์ วงศ์สุบรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นายพิทักษ์ วิเชียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นายวิโรจน์ ชราลักษณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้มีการประชุม
เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปีหรือไม่
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ( ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 )
งวดที่ 2 (เมษายน 2553 – มิถุนายน 2553)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม 255 - กันยายน 2553)
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2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่
2.1 การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสาเร็จในการดาเนินงานและ
การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสาหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสาเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทา
การสารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของโครงการและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานโครงการนั้นๆ
ต่อไป
2.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสาเร็จในการ
ดาเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ใ ห้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่ละด้าน รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนาเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ต่อไป
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.1 แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกากับการจัดทาแผน พัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว
3.2 แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่ว นตาบลหนองไทร จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตาม
แผนพัฒนา ออกเป็น 3 งวด ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ( ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 )
- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนมีนาคม 2553
- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงาน
ต่อสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2553
(2) งวดที่ 2 (เมษายน 2553 – มิถุนายน 2553)
- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนมิถุนายน 2553
- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงาน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ตั้งแต่วันที่1-15สิงหาคม 2553
(3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2553 – กันยายน 2553)
- มีการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นเดือนกันยายน 2553
- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงาน
ต่อสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553
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3.3 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด และมีกาหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะ
ต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
- ระดับองค์กร สานักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจาก
ทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ และเมื่ อสิ้นสุดงวดที่ 3 จึงนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทาเป็นรายงานการ
ติดตามและประเมินผลประจาปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
2. การติดตามประเมินความสาเร็จอขงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาจะดาเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนา
ใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
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ส่วนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทรได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทรที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2553-2555) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับ
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรว
มของ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2553-255 5) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2553 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร ได้
กาหนดไว้และนามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการในการพัฒนาเพื่อให้
บรรลุภารกิจหน้าที่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต โดยมีนโยบายหลักที่สาคัญดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมคิดร่วมทา
ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนา
บ้านเมืองมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2 สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สมารถ
ตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทาแผนงาน โครงการในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไป
ตามเจตนารมย์ของประชาชน
1.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตระดับตาบล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆ ที่
ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
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1.5 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อ
สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริมและสร้างขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้ระบบ
คุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.7 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารบ้านเมืองและอานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1.8 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและได้รับฟัง
ปัญหา และความต้องการจากประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
2.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และ
ดาเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้สูงอายุ
2.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
2.4 รณรงค์ การจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข็มแข็ง ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชนและท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการแก่เด็ก
ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา เพื่อการพัฒนาคนและสังคม
2.7 กาหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.8 กาหนดให้ ตาบลหนองไทร เป็นเมืองแห่งความรู้ด้านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมประเพณี
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภู
ปัญมญาท้
ิ องถิ่น อันเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ใช้วิถีชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก
3.2 จัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพ
3.3 ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาแรงงานของเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
3.5 จัดให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการซื้อขาย
3.6 ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแม่น้าลาคลองและทิวทัศน์อื่นๆ เพื่อพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพในชุมชนเพื่อประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกาลังกาย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงามและสร้าง
ภูมิทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของตาบลหนองไทร
4.3 รณรงค์ปลูกจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย จัดให้มีภาชนะและระบบการกาจัดขยะ
มูลฝอยและการบาบัดน้าเสียที่ถูกสุขลักษณะ
4.4 รณรงค์ปลูกจิตสานึกของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
4.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงในทุกระดับ
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ดาเนินการก่อสร้าง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ทางเท้า ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและ
ทั่วถึงเพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
5.2 จัดให้มีการบารุงรักษา สิ่งก่อสร้างทางบก ทางน้าและทางระบายน้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้เป็นปกติ
5.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ
อย่างทั่วถึง
5.4 ดาเนินการจัดสร้างระบบระบายน้าตามถนน พื้นที่น้าท่วมขัง และบริเวณต่างๆ ในหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และระบายน้าจากชุมชน
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการบริการด้านการประปา จัดให้มีระบบ
ประปาหมู่บ้านและจัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้าระดับหมู่บ้านและระดับตาบล จัดหาภาชนะหรือ
พาหนะบรรจุและบรรทุกน้าเพื่อบริการประชาชน
5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงในเขตตาบล
5.7 ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ออกกาลังกายระดับชุมชนและระดับตาบล
2. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
“เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งการพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551-2555 ) ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2553-2555) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้จัดลาดับ
ความสาคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจาเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี

๏ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๏ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานแบ่งเป็น 2 แนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุก
พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
- ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้าและขยายเขตระบบประปา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 แนวทาง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 5 แนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาด้นการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
- ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ
และสังคมสงเคราะห์
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัและควบคุ
น
มด้าสนาธารณะสุข และส่งเสริมสงเสริมสุขภาพอนามัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แบ่งเป็น 1 แนวทาง
- การป้องกันและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุท้องถนน
- ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชนและรักษาความปลอดภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
แบ่งอเป็มน 1 แนวทาง
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บาบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่
สภาพปกติ
- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบูรณาการ แบ่งเป็น 3 แนวทาง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมในการ พัฒนา
ท้องถิ่น
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อการให้มีบริการที่ดีแก่
ประชาชน และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
- การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้นางบประมาณ จานวน 5,408,718 บาท
ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดาเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็น
งานประจาและการดาเนินกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรทั้ง 6 ด้าน
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ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้รับการ
โครงการ
จัดสรร
ทั้งหมด
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3,646,300
67.42
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
50,000
0.92
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1,218,197
22.52
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
50,728
0.94
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
66,000
1.22
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ
377,493
6.98
รวมทั้งสิ้น
5,408,718
100.00 %
ซึ่งในตารางที่ 2 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและ การจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี(พ.ศ. 2552-2554) ตามที่ได้กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2552-2554) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2553
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2553
โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรในภาพรวมและ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนาแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-255 5) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจานวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดาเนินการใน ปีงบประมาณ
2553 ) เปรียบเทียบกับจานวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปี 2552 และ
แสดงข้อมูลการดาเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตารางที่ 3 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2553
จานวน
งบ
โครงการ

ปี 2554
จานวน
งบ

ปี 2555
จานวน
งบ

ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ

ประมาณ

รวม
จานวน

งบ

โครงการ ประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

32

19,705,000

42

22,349,000

34

31,310,000

108

73,364,000

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2

70,000

9

665,000

7

410,000

18

1,145,000

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

17

1,620,000

20

1,155,000

21

1,355,000

58

4,130,000

6

764,000

20

1,633,458

13

1,158,458

39

3,555,916

3

150,000

6

510,000

4

210,000

13

4,299,000

14

1,970,000

18

13,038,000

13

7,263,000

45

21,828,200

74

24,279,000

115

39395458

92

41,706,458

281

105,380916

4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

และสังคมที่ดี
รวม
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ที่มีเป้าหมายในการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2552 และจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2552
แผน 3 ปี
1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนน
สายหนองไทร 1 ตาบลหนองไทร

700,000.00 ได้ดาเนินการ

2 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนสายหนองไทร 1

250,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

3 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

บุกเบิกถนนสายแยกถนน อบจ. ถึง
เขตตาบลพุนพิน ม 1

200,000.00 ได้ดาเนินการ

4 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

บุกเบิกถนนสายแยก 4254 - เขต
รถไฟ หมู่ที่ . 3

500,000.00 ได้ดาเนินการ

5 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงคลองส่งน้าด้วยพลังงานฟ้า
อบต.หนองไทร

6 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนนสายหนองไทร 3

7 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงสถานีสูบน้าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า ตาบลหนองไทร

8 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างระบบขยายเขต ประปาผิวดิน
ภูมิภาค ถนนสายหนองไทร 2 หมู่ที่ 1

600,000.00 ได้ดาเนินการ

9 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนหินผุในหมู่บ้านถนน
สายบ้านนาทราย ถึง บ้านท่าพลา

100,000.00 ได้ดาเนินการ

10 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนนสายยางงามถึงทุ่งคาถึง
ยางงามท่าผาก ม. 2(สายหลังศูนย์
ป้องกันฯ)

100,000.00 ได้ดาเนินการ

11 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังศูนย์
ป้องกันภัย ที่ 11

12 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการขุดลอกทางระบายน้าจาก
เขตตาบลท่าข้าม ถึงคูหลวง ม.1

13 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านถนน
สายยางงาม 5(ช่วงที่ 2)

50,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ
100,000.00 ได้ดาเนินการ
30,000.00 ได้ดาเนินการ

3,000,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ
50,000.00 ได้ดาเนินการ
4,500,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ
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14 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนนสายเอเซีย 41 - บ้าน
นางผิว หมู่ที่ 3

100,000.00 ได้ดาเนินการ

15 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางสายยางงาม 3

16 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3

17 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจา
หมู่บ้าน

2,000,000.00 ได้ดาเนินการ

18 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม คลอง
บางใหญ่

500,000.00 ได้ดาเนินการ

19 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนน
สายหนองขอนหมู่ 1ตาบลหนองไทร

400,000.00 ได้ดาเนินการ

20 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน

450,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

21 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงบริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน

170,000.00 ได้ดาเนินการ

22 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 5

23 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนสายบ้านอ่างทอง 3

480,000.00 ได้ดาเนินการ

24 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนสายพิทักษ์เจริญ ถึง บน
เกาะ หมู่ที่ 5

600,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

25 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 5

15,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

26 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซมถนนสายที่ชารุด สายยาง
งาม 1 ม.3

140,000.00 ได้ดาเนินการ

27 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

บุกเบิกถนนสายอ่างทอง 3 (ช่วงที่ 2 )
ถึงเขตตาบลน้ารอบ

300,000.00 ได้ดาเนินการ

28 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า อาเภอ
พุนพิน

200,000.00 ได้ดาเนินการ

3,500,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ
0 ไม่ได้
ดาเนินการ

0 ไม่ได้
ดาเนินการ
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29 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัว

20,000.00 ได้ดาเนินการ
โดย สพด.
สุราษฎร์ธานี
250,000.00 ได้ดาเนินการ

30 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนสายแยกถนนเอเชีย 41
ถึง ถนนยางงาม - ท่าผาก

31 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
32 1.ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ขุดคลองระบายน้าจากบ้านหนองขรี
ถึง เขตบ้านนาทราย
ซ่อมแซมถนนบางสายที่ชารุดตาม
ความจาเป็น

33 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ปลุกผักไร้ดิน

50,000.00 ได้ดาเนินการ

34 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

20,000.00

35 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาก่อนวัย
เรียน อบต.หนองไทร

50,000.00 ได้ดาเนินการ

36 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

600,000.00 ได้ดาเนินการ

37 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน

180,000.00 ได้ดาเนินการ

38 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตาบล หนองไทร ครั้งที่ 11

200,000.00 ได้ดาเนินการ

39 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
งาม

300,000.00 ได้ดาเนินการ

40 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทาการ
ปกครอง อ.พุนพินเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด

20,000.00 ได้ดาเนินการ

41 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาอาเภอ
พุนพิน

15,000.00 ได้ดาเนินการ

42 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

20,000.00

43 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์(วัด
ท่าพลา วัดหนองไทร วัดยางงาม)

200,000.00 ได้ดาเนินการ
150,000.00 ได้ดาเนินการ

150,000.00 ได้ดาเนินการ
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44 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนงบประมาณจัดงานประเพณี
ประจาปี ให้กับที่ทาการปกครอง อ.
พุนพิน

10,000.00 ได้ดาเนินการ

45 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนการตกแต่งเรือพนมพระ
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

50,000.00 ได้ดาเนินการ

46 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนจัดงานวันแม่แห่งชาติ

10,000.00 ได้ดาเนินการ

47 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สนับสนุนจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

10,000.00 ได้ดาเนินการ

48 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมสงน้าพระและรดน้า
ผู้สูงอายุ(เทศกาลจบปีจบเดือน)

50,000.00 ได้ดาเนินการ

49 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการ 114 ปี พุนพินถิ่นอารย
ธรรม

20,000.00 ได้ดาเนินการ

50 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการบริหารงานราชพิธ/ี รัฐพิธี
อาเภอพุนพิน

15,000.00 ได้ดาเนินการ

51 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ อสม.

50,000.00 ได้ดาเนินการ

52 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อเช่น เอดส์

10,000.00 ได้ดาเนินการ

53 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อบรมให้ความรู้การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

10,000.00 ได้ดาเนินการ

54 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
55 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
56 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
57 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

10,000.00 ได้ดาเนินการ

อุดหนุนงบประมาณเพื่อสารวจ จปฐ.
ของครัวเรือนในเขต อบต
จัดซื้อทรายอะเบทกาจัด

21,000.00 ได้ดาเนินการ

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.
ได้แก่ ผู้สูงอายุ

708,000.00 ได้ดาเนินการ

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

50,000.00 ได้ดาเนินการ

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน(กู้ภัย)หนึ่งตาบลหนึ่งกู้ภัย

50,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

5,000.00 ได้ดาเนินการ

16
60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

50,000.00 ได้ดาเนินการ

61 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.

20,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

62 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ
63 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด

20,000.00 ได้ดาเนินการ

อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน

100,000.00 ได้ดาเนินการ

64 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

750,000.00 ได้ดาเนินการ

65 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

อบรมทัศนศึกษาดูงานของชุมชน

50,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

66 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดทาประชาคม/ประชามติ ตาบล
หนองไทร

10,000.00 ได้ดาเนินการ

67 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

120,000.00 ได้ดาเนินการ

68 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
อบต.

20,000.00 ได้ดาเนินการ

69 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

ฝึกอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตาบลหนองไทร

50,000.00 ได้ดาเนินการ

70 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน

71 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว

10,000.00 ได้ดาเนินการ

72 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง ของ อปท.
ระดับ อาเภอพุนพิน

20,000.00 ได้ดาเนินการ

73 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการที่
กรมส่งเสริมการปกครองจัดทา
หลักสูตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

200,000.00 ได้ดาเนินการ

74 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้นาชุมชน

400,000.00 ไม่ได้
ดาเนินการ

รวมทั้งหมด 74 โครงการ

200,000.00 ได้ดาเนินการ

งบตามแผนฯ 24,279,000 บาท
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จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน จานวน 74 โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้
24,359,000 บาท และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2552 ได้ตั้งงบประมาณสาหรับโครงการ
พัฒนาจานวน 57 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 5,408,718 บาท
2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นาเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2551- มีนาคม 2552)
รายงานภายในเดือนเมษายน 2552
งวดที่ 2 (เมษายน 2552- มิถุนายน 2552)
รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2552
งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2552- กันยายน 2552)
รายงานภายในเดือนธันวาคม 2552
ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแ สดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อ
สิ้นสุดงวดที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
- โครงการที่ได้รับงบประมาณ 57 โครงการ
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ72.97 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ4.05 ของโครงการทั้งหมด
2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประ ชาชนต่อการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร
ได้ดาเนินการโดยจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชน จานวน 5 หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมี กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรในภาพรวม
2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรจาแนก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

46
54
100

46.0
54.0
100.0

ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

7
17
24
26
18
8
100

7.0
17.0
24.0
26.0
18.0
8.0
100.0

จานวน

ร้อยละ

38
33
13
13
3
0
100

38.0
33.0
13.0
13.0
3.0
0.0
100.0

2
1
17
30
11
39
0
100

2.0
1.0
17.0
30.0
11.0
39.0
0.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ

ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม
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เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนอง
ไทร และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และเป็นเพศหญิง จานวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.00 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตาบล หนอง
ไทร และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และน้อยที่สุดมีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.00
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไทรและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
38.00 รองลงมามีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และน้อ ยที่สุด
ได้แก่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
อาชีพหลัก กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทรและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมามีอาชีพ
รับจ้าง จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0
1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทร ใน
ภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรในภาพรวม
ลาดับที่

ด้าน

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

รวม

1

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จานวน
ในโครงการ / กิจกรรม
ร้อยละ

43

57

0

100

43.00

57.00

0.00

100.00

จานวน

41

57

2

100

ร้อยละ

41.00

57.00

2.00

100.00

41

58

1

100

41.00

58.00

1.00

100.00

2
3
4
5
6

มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ จานวน
คิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ร้อยละ
มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

จานวน

34

62

4

100

ร้อยละ

34.00

62.00

4.00

100.00

การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม

จานวน

31

65

4

100

ร้อยละ

31.00

65.00

4.00

100.00

การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่

จานวน

25

61

14

100

20
กาหนด
7
8
9

ร้อยละ

ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่ จานวน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ

25.00

61.00

14.00

100.00

21

74

5

100

21.00

74.00

5.00

100.00

การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

จานวน

23

69

8

100

ร้อยละ

23.00

69.00

8.00

100.00

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม

จานวน
ร้อยละ

24
24.00

71
71.00

5
5.00

100
100.00

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อย 43พึงพอใจมาก
ร้อยละ 57 พึงพอใจ
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41
พึงพอใจมาก ร้อยละ 57 พึงพอใจ ร้อยละ 2 ไม่พอใจ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41
พึงพอใจมาก ร้อยละ 58 พึงพอใจ ร้อยละ 1 ไม่พอใจ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34
พึงพอใจมาก ร้อยละ 62 พึงพอใจ ร้อยละ 4 ไม่พอใจ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 31
พึงพอใจมาก ร้อยละ 65 พึงพอใจ ร้อยละ 4 ไม่พอใจ
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 25 พึงพอใจมาก ร้อยละ 61
พึงพอใจ ร้อยละ 14 ไม่พอใจ
7. ผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 21 พึงพอใจมาก ร้อยละ 74 พึงพอใจ ร้อยละ 5 ไม่พอใจ
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23
พึงพอใจมาก ร้อยละ 69 พึงพอใจ ร้อยละ 8 ไม่พอใจ
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 24
พึงพอใจมาก ร้อยละ 71 พึงพอใจ ร้อยละ 5 ไม่พอใจ
สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทร มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 31.44 พึงพอใจมาก ร้อยละ 63.78 พึงพอใจ ร้อยละ 4.78 ไม่พอใจ
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ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณา ตามคู่มื อการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
กาหนดว่า หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใ จ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองไทรสามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งจากผลการประเมินของ องค์การบริหารส่วน
ตาบล หนองไ ทรดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีพอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ
95.22
ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทรจาแนกตามยุทธศาสตร์
โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
/กิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ /กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการดาเนิงนานโครงการ/กิจกรรม การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น(คะแนนเต็ม 10) และนาคะแนนที่ได้จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
7.82
8.13
7.71
7.62
7.57
7.29
7.69

จากเกณฑ์การพิจารณา หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสาเร็จมากที่สุด สาหรับ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองไทรคะแนนเฉลี่ยทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.69 ซึ่งแสดงว่าผลการดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบ
ความสาเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด
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ส่วนที่ 4
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ประจาปี 2553
ปัญหาและอุปสรรค
1. การดาเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ความซ้าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ เช่น อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน
เป็นโครงการที่เหมือนกัน
3. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบเท่าที่ควร
4. แผนงานโครงการมีจานวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. หน่วยงานไม่ดาเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
6. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดาเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้
7. ขาดการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ให้แต่ละหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล ประสานความร่วมมือกันในการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
2. ในการดาเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทาการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
3. ให้หน่วยงานต่างๆขององ ค์กรดาเนินโครงการ /กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทิน
การดาเนินงาน และเมื่อดาเนินโครงการ /กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหาร
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานปีต่อไป

