การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

บทนา
จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและ
อ านาจหน้ า ที่ มี อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ของตนเองดั ง เห็ น ได้ จ ากกฎหมายฉบั บ ต่ า ง ๆ อาทิ เ ช่ น
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ส่งผลให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจ
หน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทังในด้านโครงสร้างพื้น ฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินอยู่โดยที่ “การ
ติดตาม”หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ
ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของของวิธีการดาเนินงานโครงการปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติ ดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข การขยายขอบเขต หรื อการยุ ติ การดาเนิน การซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า วางแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็ จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปเพื่อ
การปรับปรุงและการตัดสิน ใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมิ นผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฝ่ ายติดตามประเมินผล

๒

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ประชาชนล้วนอยู่ดีมีสุข ปลุก
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่ดี มี แหล่งน้าอุดม "

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านแหล่งน้า

๓

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองระเวียง มุ่งเน้นที่จะบริห ารงานให้ เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน และ
สอดคล้องตามนโยบายและกรอบของรัฐบาล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์สิ น ด้านทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริห าร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และผลประโยชน์สุขของประชาชนตาบลหนองระเวียงทุกคน เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองระเวียงสามารถบรรลุถึงภารกิจและดาเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองระเวียง ได้ดังนี้
1. นโยบายด้านสังคม
1.1 จะทาให้ตาบลของเรามีความรักความสามัคคี
1.2 จะดูแลราษฎรผู้ ด้อยโอกาส เช่นคนยากไร้ และคนพิการที่ขาดผู้ ดูแลอุปการะ เพื่อให้ ได้รับ
บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนผู้สูงอายุที่ ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้รับอย่างทั่วถึงต่อไป
2. นโยบายด้านการบริหาร
2.1 จะบริหารงานด้านบุคลากรในสานักงานเสมือนหนึ่งพ่อปกครองลูก หรือพี่ดูแลน้อง ๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ในคณะผู้บริหารชุดที่แ ล้วท่านได้แก้ไขปัญหาด้านถนนหนทาง แหล่งน้าประปาหมู่บ้านขุดลอก
ห้วย หนอง คลองบึงต่าง ๆ รวมถึงไฟฟูา กระผมจะต่อเติมในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องให้เกิด
ความสะดวกยิ่งขึ้น
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.1 จะส่งเสริมราษฎรให้มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทากิจกรรมร่วมกัน และสนับสนุนกลุ่ มทีมีความ
เข้มแข็งอยู่แล้วแต่ยังขาดงบประมาณในการดาเนินการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากที่มีอาชีพหลัก
ที่มีอยู่แล้ว
5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ดาเนินการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กาลังคน งบประมาณ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ฯ พ.ศ. 2542
5.2 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุ ข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให้ทางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดี
5.3 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี สุขภาพที่ดี
(คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย
โรงเรียน)
5.4 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยเข้าร่วมกับหน่วยแม่ข่ายหลัก
ศูนย์โรงพยาบาลมหาราช (1669) และสามารถประสานการทางานกับหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔
6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 ส่งเสริมการกระจายอานาจ และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามความ
สมัครใจ และความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งใน และนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน
ประถม มัธยม และระดับปริ ญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีการพัฒนาในการพัฒนาการการจัดการศึกษา
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศ
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
6.6 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนาสู่สัมมาชีพ
7. นโยบายด้านการเกษตร
7.1 จะส่งเสริมน้าอุปโภคบริโภค และน้าทาการเกษตร โดยการสร้างเหมืองและคลองส่ งน้า รวมไป
ถึงการสูบน้าด้วยระบบไฟฟูา และน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
7.2 จะส่งเสริมประชาชนในตาบลใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูการเพาะปลูก และพัฒนา
ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ให้เหมาะแก่การนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
7.3 จะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
7.4 จะส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ นามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
8. นโยบายด้านการเมือง
8.1 จะให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจนส่ งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ ทรงเป็นประมุข
9. นโยบายด้านการปกครอง
9.1 จะร่วมมือกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตารวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนของเราจะเน้น
ให้รู้ถึงซึ่งความรักความสามัคคี จะจัดกลุ่มเยาวชนทุกระดับ รวมไปถึงด้านการฝึกอบรมเพื่อให้
เยาวชนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความประพฤติ และวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามต่อไป
10. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 จะดูแล และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ เช่นปุาไม้ที่ยังไม่มีความสมบูรณ์อยู่พอสมควร
10.2 จะส่งเสริมการปลูกปุาในที่สาธารณะเพื่อทดแทนปุาไม้ที่ถูกทาลาย เพื่อให้เป็นปุา
ของชุมชนอย่างแท้จริง
10.3 จะประสานงานกับผู้บริหารทุกระดับของบริ ษัทอุตสาหกรรมโคราช จากัด เพื่อ ร่วมมือกันใน
การแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ยังมีอยู่ รวมไปถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพ เพาะเห็นฟางที่ยังใช้ยาง
ในการรมเห็ด เพื่อหาทางใช้วัสดุอย่างอื่น ในการลดมลภาวะทางอากาศต่อไป

๕

งบประมาณในปี 2554
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จานวนทั้งสิ้น
29,182,909 บาท แบ่งเป็น 4 ด้านคือ
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 8,919,220 บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบ
ยอดรวม 80,000 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 282,000 บาท
2.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน
ยอดรวม 160,000 บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 1,616,300 บาท
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 740,000 บาท
2.5 แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 7,489,280 บาท
2.6 แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 848,180 บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 2,605,000 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 603,640 บาท
4. ด้านการดาเนินการอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 5,839,289 บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2554
ยอดรวมทั้งสิ้น 1,993,600 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ยอดรวม 1,993,600 บาท

แบบรายงานติดตามประเมินผล
แผนงาน / โครงการประจาปี 2554

๘
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
องค์การบริการส่วนตาบลหนองระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ที่

ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1
มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13
มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14
มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการแผนยุทธศาสตร์
18
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มี
การดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน








-















-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2554 – 2556 )
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
รวม

ปีที่ 1 2554
ปีที่ 2 2555
ปีที่ 3 2556
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
18
15,354,100 23
15,128,900
21
29,090,000
62
59,573,000
14
576,000
13
561,000
12
531,000
39
1,668,000
69
16,644,000
70
17,914,000
66
15,554,000
205
50,112,000
15
5,316,000
14
2,946,600
13
2,905,000
42
11,167,600
6
760,000
9
1,090,000
12
1,910,000
27
3,760,000
2
624,100
1
517,000
7
16,730,100
10
17,871,200
124 39,274,200 130 38,157,500 131
66,720,100 385 144,151,800

๙

ส่วนที่ 2 ประเมินผลการนาแผนพัฒนาประจาปีไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
รวม

จานวนโครงการใน
แผนพัฒนาประจาปี
จานวน
ร้อยละ
18
14.52
14
11.29
69
55.56
15
12.10
6
4.84
2
1.61
124
100

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง
จานวน
ร้อยละ
24
75
6
42.86
54
78.26
12
80
1
16.67
0
0
97
78.23

จานวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาประจาปี
งบประมาณ
ร้อยละ
15,354,100 39.09
576,000 1.47
16,644,000 42.38
5,316,000 13.54
760,000 1.94
624,100 1.59
39,274,200 100

จานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง
งบประมาณ
ร้อยละ
7,918,800 55.57
85,000 14.76
14,729,325.27 88.50
1,513,500 28.47
50,000 6.58
0
0
24,296,625.27 61.86

๑๐

ส่วนที่ 3 จานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการจริง
24
6
54
12
1
0
97

ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
24.74
6.19
55.67
12.37
1.03
0
100

จานวนงบประมาณที่
ดาเนินการจริง
7,918,800

85,000
14,729,325.27
1,513,500
50,000
0
24,296,625.27

ร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด
32.59
0.35
60.62
6.23
0.21
0
100

๑๑

1๒
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
2. จานวนโครงการในแผนพัฒนามีมากเกินไป
3. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน
อีกทั้งงบประมาณมีจานวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทาแผนพัฒนาเท่าที่ควร
5. งบประมาณที่ตั้งไว้น้อยกว่างบประมาณที่ดาเนินการจริง
แนวทางแก้ไข
1. ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของปีต่อไป ให้ประชาชนจัดลาดับความต้องการตามความจาเป็น
และเหมาะสมที่สุดภายในหมู่บ้านของตนเอง
2. มีการดาเนินการโดยการโอนงบประมาณรายจ่าย และการจ่ายขาดเงินสะสม ตามความเหมาะสม
เท่าที่จะทาได้

