
๑ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
หลักการและเหตุผล 

 ๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 58/5 วรรคหา กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 
 ๒. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 25๖๑      
     ขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ 
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒาทองถ่ินพรอมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 
สิบหาวันนับแต วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
     ขอ ๓๐ (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน 
ในทองถ่ินทราบในท่ี เปดเผยภายในสิบห าวันนับแต วัน ท่ี ผูบ ริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย 
ปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 เน่ืองจากในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ยังไม มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปน
องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จึง
ยังไมสามารถรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินได จึงเล่ือนมาถึงปจจุบัน 
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือใหไดขอมูลและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ ประจําป
งบประมาณ 25๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป  
 2. เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความกาวหนาในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ินท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการแลว และใหสามารถปรับเปล่ียนให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
 3. เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

       1. ไดขอมูลและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ ประจําป
งบประมาณ 25๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป  

       2. ทราบถึงผลความกาวหนาในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองเด่ิน ท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการ 
         3. ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีกําหนด 
 
 

/ขอบเขตของ... 



 

๒ 
 

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ ในคร้ังน้ี จะทําการติดตาม
และประเมินผลโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ระหวาง วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓ 
ถึง 3๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๔ ดังน้ี 
 
 

สวนที่ 1  
การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕   

 การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ เปนการตรวจสอบ ทบทวน ขอมูลดาน 
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทํางบประงบประมาณ และการใชจาย
งบประมาณ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําข้ึนภายใตการดําเนินงานตามนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน  

1. วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบล 
“ตําบลนาเที่ยวนาอยู ผูคนสุขภาพดี มีอาชีพยั่งยืน” 

๒. พันธกิจ (Mission) องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น 
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๒. ใหมีและบํารุงรักษาไฟฟา และติดตั้งไฟฟาสองสวางใหเพียงพอ 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการเกษตร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
๔. สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบ

อาชีพอ่ืนๆ ของราษฎร 
         ๕.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
         ๖.  สงเสริมการศึกษา การพัฒนาสตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร 
         ๗.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 
         ๘.  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงพาณิชย  เชิงอนุรักษ  และเชิงเกษตรทฤษฎีใหม 

๙.  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   ๑๐.บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
   ๑๑.สงเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการขององคกรอยางตอเนื่อง 
   ๑๓.สงเสริมและพัฒนาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในชวงป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕   
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการสงเสริม และพัฒนาดานการเกษตรยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และกฬีา 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
/ยุทธศาสตรท่ี... 



 

๓ 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ ๘ การสงเสริม และพัฒนา การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 4. การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินพ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ 
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการการหมูบาน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕)  
เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒ และใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
๒๕๖๔ โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) รวม  
๑,๐๕๓ โครงการ งบประมาณ ๑๙๓,๘๕๙,๑๐๐ บาท   
 

สวนที่ 2  
การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ 

 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน ใชแบบ
รายงานตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว คือ 
 1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)    
ใชแบบรายงาน แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแบบ เพ่ือประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวา ดําเนินการ
ครบทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด อยางใด เปนแบบท่ีใชในการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละ
คร้ังท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําช้ีแจง :  แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก  ๆคร้ัง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนแลว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไมมกีาร
ดําเนินงาน 

สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ⁄  
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ⁄  
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ⁄  
3.มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ⁄  
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ⁄  
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ⁄  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาราง
แผนพัฒนา 

⁄  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   



 

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล ⁄  
8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน ⁄  
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาทองถิ่น 

⁄  

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

⁄  

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

⁄  

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ⁄  
13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น ⁄  
14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ⁄  
15.มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ⁄  
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ⁄  
17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร ⁄  
18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ⁄  
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม ⁄  
 

 2. แบบติดตามแผนพัฒนา (Process) 
ใชแบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ สามารถนําไปใชติดตามความกาวหนาใน
การดําเนิน งานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด และยังใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา วาแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนด สามารถเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
เอกสาร   
 ตารางท่ี ๑  
 ตารางท่ี ๒  
 ตารางท่ี ๓ 
 ตารางท่ี ๔ 
 ตารางท่ี ๕ 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. แบบประเมิน... 



 

๙ 
 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Output) 
 3.1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที ่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

คิดเปน 
เปอรเซ็น 

๑.โครงสรางพื้นฐาน ๑๐๘ ๑๒ ๑๑.๑๒ 
๒.การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรยั่งยืน ๒๕ - ๐ 
๓.การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

๓๑ ๒ ๖.๔๖ 

๔.การคา การลงทุน การทองเที่ยว และกีฬา ๗ ๑ ๑๔.๒๙ 
๕.การบริหารจัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐ ๑ ๑๐.๐๐ 

๖.การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

๒๙ ๗ ๒๔.๑๔ 

๗.การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน 

๕๔ ๙ ๑๖.๖๗ 

๘.การสงเสริมและพัฒนา การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๕ ๑ ๒๐ 

รวม ๒๖๙ ๓๓ ๑๒.๒๗ 
 3.๒   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําป ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
โครงการตาม งปม.
รายจาย ๒๕๖๔ 

โครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

๑.โครงสรางพื้นฐาน ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 
๒.การสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรยั่งยืน ๐ ๐ ๐ 
๓.การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

๘ ๒ ๒๕ 

๔.การคา การลงทุน การทองเที่ยว และกีฬา ๒ ๑ ๕๐ 
๕.การบริหารจัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔ ๑ ๒๕ 

๖.การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

๙ ๗ ๗๗.๗๘ 

๗.การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน 

๑๘ ๙ ๕๐ 

๘.การสงเสริมและพัฒนา การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

๑ ๑ ๑๐๐ 

รวม ๕๔ ๓๓ ๖๑.๑๒ 
/๓.๓ ความพึง... 



 

๑๐ 
 ๓.๓ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก  พอใจ ไมพอใจ 
1)มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๑๔  ๑๘  ๑ 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๑๔  ๑๖  ๓ 

3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๑๓ ๑8  ๒ 

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

๑6  ๑๓ ๔ 

5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๒๐  ๑๐  ๓ 

6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๑๗  ๑๖  ๐ 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
    ประชาชนในทองถิ่น 

๙  2๑  ๒ 

8)การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

๑๔ ๑๕ ๔ 

9)ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ๑2 ๒๐ ๑ 
ภาพรวม ๑2๙  ๑๔๗  ๒๐ 

 
 

4. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
               ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น ไดกําหนดหวง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1)    ครั้งที่ 1 (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)    
(2)    ครั้งที่ 2 (เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)  

 โดยจะดําเนินการสรุปการตดิตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานตอผูบริหาร 
เพื่อใหผูบริหาร เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อประกาศใหกับประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป โดยเนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนโครงการที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองเดิ่น มีศักยภาพที่จะสามารถดําเนินการได ในสวนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอ
ทราบผลความกาวหนาจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อทีจ่ะนํามาจัดทํา
เปนรายงานประกาศใหประชาชนในพื้นที่ทราบ     

 
 

 

 

 
 



 

   ขอสรุปในภาพรวม 
 ๑. ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการแตละโครงการใหมากกวานี้ ผาน
ชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซดของหนวยงาน ผานหอกระจายขาว ใชรถกระจายเสียง แผนพับ
ตางๆ เปนตน 
 ๒. ขาดการติดตามและประเมินผลรายโครงการ ควรใหมีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการทุกโครงการ โดยจัดทําเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลความพึง
พอใจ พรอมแนบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง ใบสําคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม
หรือรายช่ือผูรับผลประโยชนจากการดําเนินงานโครงการ ภาพถาย เสนอผูบริหารและประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบ  
 ๓. โครงการประเภทกอสรางรางระบายน้ํา ควรใหชางดําเนินการสํารวจสถานที่จะกอสราง 
และออกแบบ ประมาณการ ใหสามารถระบายน้ําไดจริง   
 ๔. ควรใหกองชางสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐานภายในตําบล เชน ถนน 
ไฟฟา รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะ ประปา เปนตน แยกเปนรายหมูบาน พรอม 
แผนผังหมูบานที่ชัดเจน เพื่อสะดวกตอการออกตรวจพื้นที ่สอบถามปญหาความเดือดรอนและความ
ตองการของประชาชน และใชกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไดเปนอยางดี 
 ๕. ในยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรยั่งยืน ไมมีการดําเนินงาน 
ไมมีโครงการ ซึ่งพื้นที่ตําบลหนองเดิ่นทําอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนมาก ตองเพิ่มโครงการในดานนี ้
 ๖. ในยุทธศาสตรที่ ๘ ยังมีความจําเปนอยูหรือไม ยุบรวมกับยุทธศาสตรอื่นไดหรือไม 
 ๗. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตาม ออกพื้นที่ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอภายใน 
ปงบประมาณ อาจนัดประชุมและออกสุมตรวจเปนรายไตรมาส หรืออยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อสามารถ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงท ี  
 ๘. กรณีอุดหนุนกลุมตางๆ สวนราชการที่เกี่ยวของมีการเขาไปประสานงานอยาง 
สมํ่าเสมอในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานและแนวทางการใชจายเงินที่ถูกตองตามระเบียบ 
และสอบถามปญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 
 ๙. ควรใหสวนราชการที่ เกี่ยวของเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใน
กําหนดเวลา   
 ๑๐. องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่นควรจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณและเงื่อนไข แนวทาง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน ใหแกผูมีความประสงคขอรับเงินอุดหนุน 
ไดแก สวนราชการ กลุม องคกร ชุมชน หมูบาน เพื่อสรางความเขาใจที่ถกูตองและเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน การดําเนินงานโครงการเปนไปตามหลักเกณฑและตรงกับ
วัตถุประสงคของการขอรับเงินอุดหนุน รวมท้ังมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 
 
    ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการแพรระบาดของไวรัส COVID 19 ทําใหการดําเนินงาน
ติดขัดเกิดความลาชา และบางโครงการไมสามารถดําเนินการได 
 ๒. ขั้นตอนในการจัดทําแผนตองผานคณะกรรมการหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการแตละทานก็มี
ภาระหนาที่ของตัวเอง บางทีอาจไมมีเวลา 
 ๓. บางหนวยงานเจาหนาที่ไมเพียงพอ มีตําแหนงแตไมมีขาราชการมาบรรจุ 
 


