
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
******************************************* 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  
2562  มาตรา  58/5  วรรคห้า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 29  (3)  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  

"ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  เสริมสร้างประชารัฐด้วยหลักธรรมาภิ
บาล  บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  

1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ  
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคม  
4. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 

 
ง. การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  



องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ า
นว

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จ า
นว

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การบริหาร 

0 0 1 100,000 29 18,606,000 30 11,126,000 23 7,146,000 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 4 7,500,000 57 42,245,000 41 55,643,000 16 14,488,500 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0 1 80,000 21 29,675,000 25 22,319,000 8 7,175,000 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0 0 0 0 34 5,902,000 35 5,942,000 33 5,852,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สังคมและ
สาธารณสุข 

0 0 0 0 65 9,538,000 67 9,768,000 66 9,568,000 

รวม 0 0 6 7,680,000 206 105,966,000 198 104,798,000 146 44,229,500 

 
  



จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 165 โครงการ งบประมาณ 16,608,882.00  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 20 1,151,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38 2,064,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 18 960,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 29 1,760,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 60 10,673,882.00 

รวม 165 16,608,882.00 

 

 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   ทั้งหมดจ านวน  198  โครงการ  จ านวนโครงการ

ที่สามารถด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  165  โครงการ  หรือคิดเป็น ร้อยละ  83.33  

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  โดยรวมมีระดับความส าเร็จในระดับสูง  

(ร้อยละ  83.33)  และควรเพิ่มระดับความส าเร็จในปีถัดไปให้สูงขึ้น  

 


