การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องคการบริหารสวนตำบลนาสัก
อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง

คำนำ
ด ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ กขเพิ ่มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกำหนดใหม ีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่ปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในคือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลนาสัก ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองให
การบริการแกประชาชน จึงจำเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อวัดประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลของการดำเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทำงานของปที่ผานมาอีกดวย องคการ
บริหารสวนตำบลนาสักหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการติดตามและประเมินผลแผนผพัฒนาฉบับนี้จะสามารถเปน
ประโยชในการพัฒนาตำบลนาสัก และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
องคการบริหารสวนตำบลนาสัก
ธันวาคม ๒๕๖๒
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สวนที่ ๑
บทนำ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เปนบทบาทและอำนาจหนที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามอำนาจหนาที่ ทั้งดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบรอย และการบริหารและพัฒนาองคกร ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขพิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ “การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แมวาองค กรปกครองสวนท องถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แต
องคกรปกครองสวนทองถิ่ น สวนใหญ ยังคงมี ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิริผล มีความโปรงใส และเกิด
ประโยชสูงสุดแกทองถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองค
กรูปครองสวนทองถิ่นสามรถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว
การติ ดตามและประเนผลแผนเปนเครื ่อ งมื อสำคัญ ในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจ ของ
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวางแผนการ
พัฒนาในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นผานการติดตามและประมินผลแผนพัฒนา ซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง

-๑-

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินงานอยู
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธกี ารดำเนินงาน
หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คา ใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะ
เปน เกิดปญ หาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขั ดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดำเนินงานดานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการละการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถ
ในการเขาถึงโครงการของกลุมเปา หมาย การติดตามดูประสิทธิภ าพในการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร
นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวา
มีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปน
ขอมูลยอนกลัง (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผล
ยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบ มีความเที่ยวตรง เปนปรนัย เชื่อถือได

๑.๒ วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
๑. เปนเครื่องมือสำคัญชวยใหการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ชวยใหทราบปญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแกไขไดทันการณ
๓. ชวยใหทราบวาโครงการบรรลุวตั ถุประสงคหรือไม เพราะเหตุใด

-๒-

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/โครงการพัฒนา เปนหนาที่ที่สำคัญอยางหนึ่งในการดำเนินงาน
ดานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจำเปนตองมีองคกรที่ทำ
หนาที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๘ ไดกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่น
คัดเลือก ตัวแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก หัวหนาสวนราชการ ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก ซึ่งจากการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานตาง ๆ จะทำใหการติดตามและประเมินผลเปนไปดวยดี
มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใชใน
การแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบตั ิงานไดอยางแทจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนาสัก ประกอบดวย
๑. นายบุญมา
ตาธิมา
ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาสัก
ประธานกรรมการ
๒. นายวิวัฒนชัย แสนกุล
ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาสัก
กรรมการ
๓. นางเกตนรินทร หลาวงศา
ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาสัก
กรรมการ
๔. นายถวัลย
เปยสาย
ผูแทนประชาคม หมูที่ ๔
กรรมการ
๕. นายประทีป
วงศชัยยา
ผูแทนประชาคม หมูที่ ๗
กรรมการ
๖. นายจำเนียร
ตนแกว
หัวหนาหนวยจัดการตนน้ำแมจาง
กรรมการ
๗. นางทิพพา
ใจใหญ
ผูอำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา
กรรมการ
๘. นายสี
ทองดี
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายธงชัย
พรหมสาย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นางจันทรพร สมศรี
ผูอำนวยการกองคลัง อบต.นาสัก
กรรมการ
๑๑. นางอัญชลี
โสวภาค
หัวหนาสำนักปลัด อบต.นาสัก กรรมการ/เลขานุการ

-๓-

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนา
สัก
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

๑.๔ ระบบติดตามและประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวาระบบติดตาม
และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริห ารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอน
หนาที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงมีกรอบแนวคิด ดังนี้
ระบบการจัดทำแผน

ระบบงบประมาณ

ปจจัยนำเขา
- แผน
ดำเนินการ

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ

- การใชทรัพยากร
- การดำเนินตามแผน
- การบริหารแผน

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม

- ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมาย

- งบประมาณ
- บุคลากร

ระบบสังคม/ทองถิ่น

ระบบติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance

ระบบการเมือง

ระบบวัฒนธรรม

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสำเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
ของแผน
- การเปลีย่ นแปลงของทองถิ่นใน

-๔-

แนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดง
จุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพือ่ ดำเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการ
ใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบกับเปา หมายที่กำหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามจึงเปนการสรางระบบ
เพื่อที่จะนำไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดำเนินตอไปไดตามเวลา และยังจะมีระบบ
ระเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสว นของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุป ระสงคที่กำหนไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาทอ งถิ่นจะไดรับ ผลกระทบจากการจัดทำแผนการดำเนิน งาน คือ ถา ไดแ ผนการ
ดำเนินงานที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทำใหระบบติดตามและประเมินผลทำหนาที่
ของระบบได หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึด
แผนการดำเนินงาน ก็อาจทำใหระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดยไมมีปญหาได

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
จุดมุงหมายสำคัญของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อประเมินวามีการนำโครงการ/กิจกรรมที่
บรรจุไวในแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนพัฒนาไดในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนา
ฉบับตอไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมไดนั้นจำเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละ
แนวทางการพัฒนากอน เพื่อนำไปสูการวัดความสำเร็จในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา
การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่งั ยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ใน
ขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองติดตามผลการดำเนินงานในรูป ของขอมูลขอเท็จ จริงอันจะนำไปสู
บทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น
การติ ด ตามผลการดำเนิ น งานในรอบป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสว นตำบลนาสัก ใชรูปแบบการติดตามผานระบบ e-Plan ตามที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกำหนด

-๕-

๑.๖ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑. ทำใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปญหาและ
แกไขทันที เพื่อนำไปสูการพัฒนาขององคกร
๒. ทำใหก ารวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปา หมาย แกป ญ หาไดถ ูกจุด และพัฒนาไดตรงตาม
นโยบาย
๓. ทำใหดำเนินการตามแผนงานไดอยางราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคอยา ง
ไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากขึ้น
๔. ทำใหทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการ
ตัดสินใจไปสู สภาพปจจุบันปญหาความตองการ
ถามีการติดตามและประเมินผลอยา งตอเนื่ องและเปนประจำ ยอมทำใหทราบปญ หาและความ
ตองการที่แทจริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำไดตรงตามเปาหมายมากขึ้น สามารถทราบผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และ
เปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๗ วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลัก ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน (Vision)
“แหลง น้ ำ พอเพี ย ง หล อ เลี ้ ยงเศรษฐกิจ พิ ช ิต ยากจน ชุ ม ชนเข ม แข็ ง รว มแรงอนุ รั กษ พิท ัก ษ
สิ่งแวดลอม”
พันธกิจ (Mission)
การกำหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ เปนการกำหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทำ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่
ทราบวาตำบลนาสักตองการอะไร? เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาตำบลนาสักในปจจุบันปรากฏ ผนวกกับ ประวัติศาสตรของตำบลและความ
ตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายในตำบลนาสัก
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลักที่ ๑ จั ด ให ม ี แ ละบำรุ ง รั ก ษาทางบก ทางน้ ำ และทางระบายน้ ำ รวมทั ้ ง จั ด การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ
ภารกิจหลักที่ ๒ คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

-๖-

ภารกิจหลักที่ ๓ จัดการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน รวมทั้งสงเสริมการพาณิชและการลงทุน
ภารกิจหลักที่ ๔ สงเสริมการสาธารณสุข การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ การกีฬา รวมทั้งการ
สังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
ภารกิจหลักที่ ๕ ดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยของท องถิ่ น
และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจหลักที่ ๖ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และบำรุงรักษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ภารกิจหลักที่ ๗ ปรับปรุง สงเสริมระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ มุงเนนการบริการประชาชน
และการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจหลักที่ ๘ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการสงเสริม และสนับ สนุน การ
บริ ก ารจั ด การ ในการพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การปกครองให
สอดคล องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการบริ หารราชการ
แผนดิน กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลำปาง
และความตองการของชุมชน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลนาสัก ไดกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององค กรเพื่อ ให
สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลนาสัก ไดกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององค กรเพื่อ ให
สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาองคกร

-๗-

แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มี ๔ แนวทาง ประกอบดวย
๑) การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
๒) การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
๓) การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
๔) การวางผังเมืองรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี ๒ แนวทาง
ประกอบดวย
๑) การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒) การบำบัดฟนฟู การเฝาระวังและการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานสังคม มี ๕ แนวทาง ประกอบดวย
๑) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
๒) การจัดการศึกษา
๓) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔) การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจมี ๕ แนวทาง ประกอบดวย
๑) การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
๒) การสงเสริมตลาด และการใชสินคาทองถิ่น
๓) การสงเสริมการทองเที่ยว
๔) การกอสรางแหลงเก็บน้ำ
๕) การปรับปรุง ดูแล รักษาแหลงน้ำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการพัฒนาองคกร มี ๔ แนวทาง ประกอบดวย
๑) การพัฒนาบุคลากร
๒) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
๓) การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถิ่น
๔) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

-๘-

๑.๘ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร
ลำดับ

ประเด็นการประเมิน

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
๖ มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗ มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล
๘ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการจัดทำแผน
๙ มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
๑๐ มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
๑๑ มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
๑๒ มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓ มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
๑๔ มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕ มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
๑๖ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๗ มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๑๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
๑๙ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

-๙-

มีการ
ไมมีการ
ดำเนินการ ดำเนินการ






















สวนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
๒.๑ การวางแผนพัฒนา
องค การบริ ห ารสว นตำบลนาสัก ได จ ัด ทำแผนยุท ธศาสตร ก ารพั ฒนา และแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บ ัญ ญั ติ ไ วใ นระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจั ด ทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟงปญหา
และความตองการที่แ ทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนำมาจัด ทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไ ว ใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป
องคการบริหารสวนตำบลนาสัก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๙๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗๐,๓๙๕,๗๗๒.๐๐ บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

๒๕๖๒
จำนวน

๒๕๖๓

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

๒๕๖๔
จำนวน

งบประมาณ

๑. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

๗๕ ๑๓๙,๐๗๙,๖๐๐.๐๐

๖๕ ๗๐,๗๓๕,๔๒๐.๐๐

๔๔ ๑๒๓,๐๑๔,๕๐๐.๐๐

๒. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑๐

๑๐

๑๗๑,๐๐๐.๐๐

๑๐

๑๗๑,๐๐๐.๐๐

๓. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ
การ
รักษาความสงบเรียบรอย

๘๙ ๒๐,๐๓๐,๑๗๒.๐๐

๗๖ ๖,๓๓๐,๖๐๐.๐๐

๗๖

๖,๓๓๐,๖๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๒

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๐ ๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐

๑๐

๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๕. การบริหารและการพัฒนา
องคกร
รวม

๓

๑๗๑,๐๐๐.๐๐

๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๖ ๑๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐

๒

๑๙๓ ๑๗๐,๓๙๕,๗๗๒.๐๐ ๑๖๓ ๗๘,๗๓๒,๐๒๐.๐๐ ๑๔๒ ๑๓๑,๐๑๑,๑๐๐.๐๐

(รายละเอียดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) B๒)

- ๑๐ -

แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

จํานวนโครงการตามการวางแผนพัฒนา ๓/๔ ป
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2561
ยุทธศาสตรที่ 1

2562
ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

2563
ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

แผนภูมิ แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

งบประมาณตามการวางแผนพัฒนา ๓/๔ ป
๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๐
2561
ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

2562
ยุทธศาสตรที่ 3

- ๑๑ -

2563
ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

๒.๒ การจัดทำงบประมาณ
ผูบริห ารองคก ารบริห ารสว นตำบลนาสัก ไดประกาศใชขอ บัญ ญัต ิงบประมาณรายจา ยประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) และไดอนุมัติตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗ แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๘,๒๐๗,๒๒๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ได
ดังนี้
ยุทธศาสตร

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๙

๒,๒๒๑,๐๐๐.๐๐

๒. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๗

๙๐,๕๐๐.๐๐

๕๔

๑๖,๔๑๗,๒๘๐.๐๐

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑

๒๐,๐๐๐.๐๐

๕. การบริหารและการพัฒนาองคกร

๗

๗๑๔,๗๐๐.๐๐

รวม

๗๘

๑๙,๔๖๓,๔๘๐.๐๐

๓. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

(รายละเอียดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) B๓)
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๐
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

งบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562

- ๑๒ -

ดานที่ 5

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้
งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

อบต.นาสัก
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหอกระจายขาว ถึงบานนิวัฒน
ปนเชื้อ หมูที่ ๗
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายทรงเกียรติ อินเตชะถึงศาลเจาพอ
แดว
บานทุงเลางาม หมูที่ ๙ ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๓. โครงการกอสรางระบบน้ำดิบประปาหมูบานขวงมวง หมูที่ ๘ ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลป.ถ ๔๓-๐๐๑บานแมจาง หมูที่ ๑
ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๕. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย๒บานใหมรตั นโกสินทร หมูที่ ๕ ต.นา
สัก
อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางวัดสบจาง บานสบจาง หมูที่๖ ต.นา
สัก
อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๗. โครงการปรับปรุงซอมแซม ทางสาธารณสายบานแพะบานนาสัก หมูที่ ๔ ต.นาสัก อ.แมเมาะ
จ.ลำปาง
๘. โครงการกอสรางทางสาธารณสายบานนายสุธรรม ตาเปยสืบเชื่อมถนนบานแมหลวง บาน
ปางปวย
๙. โครงการกอสรางทางสาธารณสายเขาพื้นที่การเกษตรบานวังน้ำตอง-บานใหมรัตนโกสินทร
บานวังน้ำตอง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐. โครงการทำปุยหมักจากเศษวัชพืช
๑๑. โครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายตนน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
๑๒. โครงการกันพื้นที่ปาและปลูกปาชุมชน
๑๓. โครงการรณรงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดำริ
๑๔. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๕. โครงการใหความรูดา นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๖. โครงการคาใชจายของศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลนาสัก

- ๑๓ -

๒๔๒,๐๐๐.๐๐
๒๕๑,๖๐๐.๐๐

๑๔๙,๐๐๐.๐๐
๒๕๘,๔๐๐.๐๐
๒๑๕,๑๐๐.๐๐

๒๖๓,๙๐๐.๐๐

๓๕๙,๐๐๐.๐๐
๒๔๓,๐๐๐.๐๐
๒๓๙,๐๐๐.๐๐

๒๓,๐๐๐.๐๐
๑๔,๕๐๐.๐๐
๒๑,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๕,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

อบต.นาสัก
การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
๑๗. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแกสถานศึกษา
๑๘. โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ
๑๙. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน
๒๐. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒๑. โครงการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร
๒๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม อาชีพตำบลนาสัก
๒๓. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
๒๔. โครงการเสริมสรางความเข็มแข็งใหครอบครัว
๒๕. โครงการสานสัมพันธผสู ูงอายุตำบลนาสัก
๒๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส
๒๗. โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาสัก
๒๘. โครงการการจัดการขยะ
๒๙. โครงการอบรมปองกันภัยแกเด็กนักเรียน
๓๐. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี/เด็กและเยาวชน/เสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว
๓๑. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย
๓๒. โครงการคาใชจายสำหรับการใหความชวยเหลือผูยากไร อนาถา ดอยโอกาส
๓๓. โครงการเยาวชนสีขาว
๓๔. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
๓๕. โครงการใหความรูแกผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓๖. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง
๓๗. โครงการจางเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓๘. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณครุภัณฑการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเลน
สนามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓๙. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
๔๐. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
๔๑. โครงการกีฬาเยาวชน/สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา
๔๒. โคงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธชุมชนตำบลนาสัก
๔๓. โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ
๔๔. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
๔๕. โครงการประเพณีดำหัวปใหมเมือง
๔๖. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
๔๗. โครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา

- ๑๔ -

๑,๕๓๒,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๙๖,๙๐๐.๐๐
๗๘,๒๐๐.๐๐
๗๙๖,๖๔๐.๐๐
๑๖๘,๔๘๐.๐๐
๐
๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

อบต.นาสัก
การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)
๔๘. โครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก
๔๙. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอและไมติดตอ
๕๐. โครงการปองกันโรคติดตอและไมติดตอ
๕๑. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทหรือน้ำยาเคมี
๕๒. โครงการรูทันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดูแลเบื้องตน
๕๓. โครงการเสริมสรางพฤติกรรมตนแบบเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
๕๔. โครงการสำรวจ ซอม สราง และลางภาชนะกักเก็บน้ำ
๕๕. สบทบ กองทุนประกันสังคม (ตามหนังสือสำนักงานก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙
ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๕๖. สบทบ กองทุนประกันสังคม (ตามหนังสือสำนักงานก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙
ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๕๗. เงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
๕๘. โครงการปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน
๕๙. โครงการกำจัดผักตบชวา
๖๐. โครงการปองกันการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน
๖๑. โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖๒. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ประจำศูนยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
๖๓. โครงการจัดหาและติดตั้งปายสัญญาณจราจร
๖๔. โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมูบานในเขต อบต.นาสัก
๖๕. โครงการถนนสะอาด สัญจรปลอดภัย
๖๖. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
๖๗. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๖๘. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๖๙. เบี้ยยังชีพผูพิการ
๗๐. เงินสำรองจาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗๑. โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ/จัดแสดงและจัดจำหนายสินคา OTOP
การบริหารและการพัฒนาองคกร
๗๒. โครงการจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนและวันหยุด
๗๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
๗๔. โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

- ๑๕ -

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๓,๐๐๘.๐๐
๔๑,๓๗๐.๐๐
๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๗,๘๙๐,๖๐๐.๐๐
๓,๑๘๗,๒๐๐.๐๐
๕๑๘,๘๘๒.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๙,๗๐๐.๐๐

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

อบต.นาสัก
การบริหารและการพัฒนาองคกร
๗๕. โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขตอำเภอแมเมาะ
๗๖. โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา อบต.
๗๗. โครงการดำเนินงานจัดการเลือกตัง้ ส.อบต. และผูบริหารทองถิ่น
๗๘. โครงการปรับพื้นทีศ่ ูนยพัฒนาเด็กเล็กสบจาง

๓๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๓ การเบิกจายประมาณ
องคก ารบริห ารสวนตำบลนาสัก มีก ารใชจ ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอ บัญ ญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๘๒๒,๕๐๒.๓๐
บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๗๙๐,๙๕๒.๓๐ ลานบาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

กอหนี้ผูกพัน/
ลงนามสัญญาโครงการ
โครงการ

การเบิกจายงบประมารณ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๙

๒,๑๑๙,๑๐๐.๐๐

๔

๙๗๙,๖๐๐.๐๐

๒. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕

๑๔,๒๖๔.๐๐

๕

๑๔,๒๖๔.๐๐

๓. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย

๓๕ ๑๒,๑๕๘,๖๕๘.๑๔

๓๕ ๑๒,๑๕๘,๖๕๘.๑๔

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ

๐

๐

๐

๐

๕. การบริหารและการพัฒนาองคกร

๒

๑๗๔,๗๐๐.๐๐

๒

๑๗๔,๗๐๐.๐๐

รวม

๕๑ ๑๔,๔๖๖,๗๒๒.๑๔

- ๑๖ -

๔๖ ๑๓,๓๒๗,๒๒๒.๑๔

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณที่ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
อบต.นาสัก

งบประมาณ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหอกระจายขาว ถึงบานนิวัฒน
ปนเชื้อ หมูที่ ๗
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายทรงเกียรติ อินเตชะถึงศาลเจาพอ
แดว บานทุงเลางาม หมูที่ ๙ ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๓. โครงการกอสรางระบบน้ำดิบประปาหมูบานขวงมวง หมูที่ ๘ ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลป.ถ ๔๓-๐๐๑บานแมจาง หมูที่ ๑
ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๕. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย๒บานใหมรตั นโกสินทร หมูที่ ๕
ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางวัดสบจาง บานสบจาง หมูที่๖
ต.นาสัก อ.แมเมาะ จ.ลำปาง
๗. โครงการปรับปรุงซอมแซม ทางสาธารณสายบานแพะบานนาสัก หมูที่ ๔ ต.นาสัก อ.แมเมาะ
จ.ลำปาง
๘. โครงการกอสรางทางสาธารณสายบานนายสุธรรม ตาเปยสืบ เชื่อมถนนบานแมหลวง
บานปางปวย
๙. โครงการกอสรางทางสาธารณสายเขาพื้นที่การเกษตรบานวังน้ำตอง-บานใหมรัตนโกสินทร
บานวังน้ำตอง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐. โครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายตนน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
๑๑. โครงการกันพื้นที่ปาและปลูกปาชุมชน
๑๒. โครงการรณรงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดำริ
๑๓. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๔. โครงการใหความรูดา นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
๑๕. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแกสถานศึกษา
๑๖. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๑๗. โครงการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร
๑๘. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
๑๙. โครงการสานสัมพันธผสู ูงอายุตำบลนาสัก
๒๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส
๒๑. โครงการการจัดการขยะ

- ๑๗ -

๒๓๓,๙๐๐.๐๐
๒๔๔,๘๐๐.๐๐
๑๓๘,๕๐๐.๐๐
๒๔๖,๐๐๐.๐๐
๒๐๓,๐๐๐.๐๐
๒๕๔,๙๐๐.๐๐
๓๔๓,๕๐๐.๐๐
๒๒๖,๕๐๐.๐๐
๒๒๘,๐๐๐.๐๐

๒,๔๘๔.๐๐
๗,๐๖๐.๐๐
๓๖๐.๐๐
๔๐๐๐.
๓๖๐.๐๐
๗๐๘,๐๐๐.๐๐
๓๔๕.๐๐
๑๐,๗๓๒.๐๐
๑๘,๘๔๐.๐๐
๘,๗๔๕.๐๐
๓๖๐
๒๐,๗๔๗.๐๐

อบต.นาสัก
การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ)
๒๒. โครงการอบรมปองกันภัยแกเด็กนักเรียน
๒๓. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี/เด็กและเยาวชน/เสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว
๒๔. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
๒๕. โครงการใหความรูแกผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒๖. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง
๒๗. โครงการจางเหมาบริการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒๘. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณครุภัณฑการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเลนสนาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒๙. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
๓๐. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
๓๑. โคงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธชุมชนตำบลนาสัก
๓๒. โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ
๓๓. โครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา
๓๔. โครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก
๓๕. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอและไมติดตอ
๓๖. โครงการรูทันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดูแลเบื้องตน
๓๗. โครงการเสริมสรางพฤติกรรมตนแบบเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
๓๘. สบทบ กองทุนประกันสังคม (ตามหนังสือสำนักงานก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙
ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๓๙. สบทบ กองทุนประกันสังคม (ตามหนังสือสำนักงานก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙
ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๔๐. เงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
๔๑. โครงการปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน
๔๒. โครงการกำจัดผักตบชวา
๔๓. โครงการปองกันการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน
๔๔. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ประจำศูนยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
๔๕. โครงการจัดหาและติดตั้งปายสัญญาณจราจร
๔๖. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๔๗. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๔๘. เบี้ยยังชีพผูพิการ
๔๙. เงินสำรองจาย

- ๑๘ -

งบประมาณ
๔,๗๗๖.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๕๓,๕๖๕.๐๐
๗๒๐.๐๐
๑๓,๒๙๕.๐๐
๒๘๙,๓๔๐.๐๐
๗๘,๒๐๐.๐๐
๔๔๙,๑๘๐.๘๐
๑๐๖,๒๕๐.๓๔
๘๘,๖๗๐.๐๐
๑๒,๒๓๖.๐๐
๑๔,๔๒๒.๐๐
๑,๔๔๐.๐๐
๑๑,๔๗๘.๐๐
๓๖๐.๐๐
๗๒๐.๐๐
๑๐๑,๐๘๘.๐๐
๓๔,๒๒๘.๐๐
๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๖,๓๐๐.๐๐
๔,๘๖๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๒๑,๖๖๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๔,๕๐๐.๐๐
๖,๘๕๔,๒๐๐.๐๐
๒,๙๐๑,๔๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

อบต.นาสัก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การบริหารและการพัฒนาองคกร
๕๐. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
๕๑. โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รวมทุกยุทธศาสตร

๑๔๔,๖๐๐.๐๐
๓๐,๑๐๐.๐๐
๑๔,๔๖๖,๗๒๒.๑๔

๒.๔ ความสำเร็จของแผนพัฒนา
รายงานสรุปผลสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร

จำนวน
โครงการ

อนุมัติ
คิดเปนเปอรเซ็นต
งบประมาณ
ความสำเร็จ

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๗๕

๙

๑๒.๐๐

๒. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๐

๗

๗๐.๐๐

๓. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

๘๙

๕๔

๖๐.๖๗

๓

๑

๓๓.๓๓

๑๖

๗

๔๓.๗๕

๑๙๓

๗๘

๔๐.๔๑

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๕. การบริหารและการพัฒนาองคกร
รวม

สรุปความสำเร็จของแผนพัฒนา
องคก ารบริห ารสวนตำบลนาสัก ไดมี การดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น ๗๘ โครงการ สรุปผลสำเร็จของ
แผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลนาสั ก ประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๔๐.๔๑

- ๑๙ -

๒.๕ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคมยังมีนอย ไมสามารถสะทอนปญหาความตองการ
ของคนสวนใหญได
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทอ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีเปนจำนวนมาก
ไมสามารถดำเนินการไดถงึ ครึ่งของโครงการ/กิจกรรม
๓. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอ โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะเห็นไดจากการที่ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวน
เทาที่ควร ทำใหโครงการที่ถกู เสนอมามีจำนวนมากกวางบประมาณในการดำเนินการ
๔. งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอ
ความตองการของประชาชน จึงทำใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา
๕. การประชาสัมพันธขาวสารยังไมทั่วถึง ประชาชนสวนใหญไมไดรับทราบขอมูลขาวสาร ยกเวนผูที่
มีสวนเกี่ยวของและเขารวมการประชุม นอกจากนี้ผูเขารวมประชุมสวนใหญก็ไมนำขอมูลที่ไดรับการจาก
ประชุมมาแจงใหประชาชนไดทราบ

๒.๖ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. องคการบริหารสวนตำบล ควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูและเขาใจ เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของคนในทองถิ่นเพื่อสรางเขมแข็งใหกับทองถิ่น
๒. ควรจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสำนึกการมีสวนรวมในการรักษาสาธารณสมบัติ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๓. จัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมใหทั่วถึงทุก
หมูบาน
๔. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา ความตองการ
อยางแทจริงของหมูบานในการจัดนำปญหาและความตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
๕. สร า งความเขา ใจให กั บ ผู ร ว มประชาคม ถึ ง การเสนอโครงการ/กิจ กรรม ใหส อดคล อ งกั บ
งบประมาณที่อ งค การบริหารสวนตำบลไดร ับ การจั ดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิ จ กรรม ที่มากเกิน
ศักยภาพขององคก ารบริห ารสว นตำบล ที่จะดำเนินการจะทำใหการบริหารนั้น เกิดความลมเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล นั่นเอง

- ๒๐ -

