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องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ้อม
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่จ้าเป็นในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม สามารถ
ตรวจสอบผลการด้าเนินงานว่า สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ก้าหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม สามารถ
น้ามาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา กระบวนการท้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงน้ามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม ต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม ได้จัดท้า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจ้าปี งบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการด้าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจนท้าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าอ้อม ส้าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าอ้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าอ้อม ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
1. รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา 287 วรรคสาม บัญ ญัติให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
มาตรา 58/5 วรรคห้า กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 29 (3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล่ะครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)
ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ มเติมปรับปรุง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล น้าอ้อม
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการติดตามประเมินผล มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกาหนดแนวทางการ
พัฒนา /แผนงาน/โครงการและการจัดทาแผนพัฒนาในปีต่อไป
2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าอ้อมที่ได้รับงบประมาณดาเนินการแล้ว
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย3ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตามประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเด็นในการติดตามการดาเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดาเนินการดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดประเด็นที่ใช้ติดตามโดยปกติการศึกษา
ติดตามในเรื่องหนึ่งๆสามารถทาได้หลายวิธีแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของรายละเอียดความ
ซับซ้อนเวลาและงบประมาณที่ผู้บริหารใช้โครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลปูอนกลับที่ต้องการได้รับจากการ
ติดตามประเด็นในการติดตามหรือข้อมูลปูอนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น2 ประเภทใหญ่ๆคือ
- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้โ ดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกั บงบประมาณและ
ตารางเวลาดาเนินการ
- การติดตามกระบวนการดาเนินการโครงการซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและ
ได้รับประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมาย
(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการเป็นการระบุจานวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของโครงการโดยมีเงื่อ นไขในการติดตามบุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ ยวกั บ
โครงการและการติดตามโครงการต่างๆหากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจ านวนมากก็ควรที่จ ะมีก ารแบ่งความ
รับผิดชอบภายในการติดตามเพื่อให้การประสานงานการดาเนินการต่างๆเป็นไปตามเวลาที่กาหนด
(3) กาหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยที่หน่วยติดตามประเมิ นผล
จะต้องศึกษาภาพรวมลักษณะของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆและวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัด
ขึ้นมาและกาหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผลนับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผล
จนถึงการจัดทารายงานสรุปผลการติดตาม
2. ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนามาวิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการติดตามในขัน้ ต่อไปขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แบ่งออกได้เป็น3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูลก่อนดาเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกาหนดสิง่
ต่างๆให้ชัดเจนได้แก่ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนามาจัดทาเป็นตัวชี้วัดวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลและกาหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
(2) ติดตามเก็บข้อมูลจากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (1.4)
(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้วนามาวิเคราะห์ในรูปของ
ตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน
3. ขั้นตอนหลังการติดตามหลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้วหน่วยติดตามต้อง
จัดทารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหารโครงการโดยทีร่ ูปแบบของรายงานจะต้อง
เป็นไปตามที่ผบู้ ริหารโครงการต้องการและจัดทารายงานให้ทันตามกาหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทในระบบติดตามหนึ่งๆอาจจะมีการจัดทารายงานทัง้ 3ประเภทนีห้ รือไม่ก็ได้จานวนครั้งในการ
รายงานและจานวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรทีใ่ ช้ในการติดตามเช่นงบประมาณระยะเวลาบุคลากร
เป็นต้น
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ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทาออกมาในลักษณะรายงานรายเดือน
หรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กบั จานวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงานรายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นเครือ่ งมือทั่วไปใน
การควบคุมโครงการของผู้บริหารรายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนาไปใช้จัดทารายงานอีก2ประเภท
ต่อไป
ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทาขึ้นในช่วงการดาเนินโครงการเน้น
รายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลักๆเช่นยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน
โครงการซึง่ อาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการลดขนาดโครงการหรือสิ้นสุดโครงการก่อนกาหนด
ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการอย่างสั้นๆภายหลังสิ้นสุดโครงการทาให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับระหว่างสิ่งทีเ่ กิดขึ้นจริงกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและ
หน่วยงานที่ดาเนินโครงการ
โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปูาหมายจานวนมากเช่นโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดาเนินโครงการและเน้น
ความโปร่งใสของการดาเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานการ
ติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จาเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไปอาจสรุปผลการติดตามใน
รูปแบบอื่นๆได้เช่นการแจกหนังสือเล่มเล็กๆการติดประกาศให้ทราบหรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น
เป็นต้น
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
- แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(E-PLAN)
2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตาบล
- สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ ี่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ได้ข้อมู ล และผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริห ารส่วนตาบลน้าอ้อมสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล ในการกาหนดแนวทางการพัฒนา/
แผนงาน/โครงการและการจัดทาแผนพัฒนาในปีต่อไป
2. ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าอ้อม ที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ
3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการทีก่ าหนด
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
รวม 289 โครงการ งบประมาณ 194,804,600 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

โครงการ
138
93
19

รวม

283

งบประมาณ
139,303,500
31,666,100
1,480,000

11

585,000

13

21,180,000

9

590,000
194,804,600

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2561
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
มีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 50 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี
2561 จานวนเงิน 7,543,000 สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3)ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5)ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รวม

10
22
9

2,300,000
4,710,000
363,000

4

70,000

-

-

5

100,000

50

7,543,000
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1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเขื่อง
หมู่ 1- วัดภูดินแดง

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 53.50 เมตร
1
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.50
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 65.50 เมตร
2 เหล็ก รอบหนองขนา บ้านขนาเก่า
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.00
หมู่ 3
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 75.00
3 เหล็ก สายทางรอบวัด บ้านคล้อเกตุสิริ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
หมู่ 6
262.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม
กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 84.50 เมตร
4 เหล็กสายทาง หน้าบ้าน
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 253.50
นางราด แก้วใส บ้านขนาใหม่ หมู่ 7 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบาย
น้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 เมตร จานวน 4 ท่อน
พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้า
อ้อม กาหนด)
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 53.50 เมตร
เสริมเหล็กสายทาง หน้าบ้าน
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.50
นายปุุน บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)

150,000

หมู่ 1

กองช่าง

150,000

หมู่ 3

กองช่าง

150,000

หมู่ 6

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

6

150,000

หมู่ที่ 12

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กสายทางรอบหนองกุดปลาขาว
บ้านกุดปลาขาว ม.12

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 65.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)

6

ที่

โครงการ/กิจกรรม
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านน้า
อ้อม ม.15 (สายทางหน้าบ้านนายเขียด
,สายทางหน้าบ้านนายสืบ สนธยา)
8 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กดอนปูุตา บ้านขะยูงตะวันออก
ม.16
9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
10 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดขนาวนาราม

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 65.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
อบต.น้าอ้อม กาหนด)
ขนาดกว้าง 9 เมตร ระยะยาว 30 เมตร
สูง 5 เมตร (ตามแบบ อบต.น้าอ้อม กาหนด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดขนาวนาราม(ตามแบบ อบต.น้าอ้อม
กาหนด)

150,000

หมู่ที่ 15

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 16

กองช่าง

1,000,000

อบต.น้าอ้อม กองช่าง

100,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ขนาวนาราม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
เด็กสตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
2 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี
2561
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
4 โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนและ
ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
6 สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ.)
7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
8 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
9 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ในการให้ความช่วยเหลือ

20,000

อบต.

กอง
สวัสดิการฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศรีสะเกษพัฒนา ตาม
แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงประจาปี 2561

90,000

อบต.

กอง
สวัสดิการฯ

อบต.

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
130,000
ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน
20,000
และด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน คชจ.การ
594,000
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน
1,756,000
(โรงเรียนสังกัด สพฐ.เขต 4 )
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
130,000
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตาม
30,000
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ.2548
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการ
1,200,000
เสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้าง
5,052,000
หลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชน และการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
2 อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ
3 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร
4 อุดหนุนโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการอาเภอกันทรลักษ์ในการ
ดาเนินงาน โครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอกันทรลักษ์

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

300,000

อบต.

10,000

จ.ศรีสะเกษ

20,000
10,000

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
สนง.ปลัด

อ.กันทรลักษ์
อ.กันทรลักษ์

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet)

3 เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet)

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
19 นิว้ โดย มีคุณสมบัติ ดังนี้1.มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) 2.มีหน่วย
ความจาหลัก(Ram)3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)4.
มีDVD-RW
5.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 6.มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 7
มีจอภาพแบบ LCD
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet) จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ7,700บาทโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น
Printer/Copier/Scanner 2.ใช้เทคโนโลยี แบบพ่นหมึก
3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800* 1,200
dpi 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33
หน้าต่อนาที5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อหน้าที ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet) จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ7,700บาทโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น
Printer/Copier/Scanner
2.ใช้เทคโนโลยี แบบพ่นหมึก 3.มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800* 1,200 dpi 4.มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 5.มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อหน้าที ฯลฯ

16,000

อบต.น้าอ้อม

กอง
การศึกษาฯ

23,100

อบต.น้าอ้อม

กอง
การศึกษาฯ

7,700

อบต.น้าอ้อม

กอง
สวัสดิการฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
7,700

อบต.

กองช่าง

7,900

อบต.

กองช่าง

6 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การ
จัดการศึกษา
7 โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็ก
(จัดนิทรรศการผลงานเด็ก)
8 โครงการประชุมและปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู
ส่วนตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet) จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ7,700บาทโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น
Printer/Copier/Scanner 2.ใช้เทคโนโลยี แบบพ่นหมึก
3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800* 1,200
dpi 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33
หน้าต่อนาที 5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อหน้าที ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 1.มีความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200*1,200 dpi 2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 3.มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A3
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
สาหรับกระดาษขนาด A3 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
(จัดนิทรรศการผลงานเด็ก)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมและปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู
ส่วนตาบลน้าอ้อม

50,000

อบต.

10 ค่าอาหารเสริม(นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)

11 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูง
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
12 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขนา
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนน้า
อ้อม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
14 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูง
ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

30,000

ร.ร.บ้านขนา

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

30,000

ร.ร.บ้านโนน

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

10,000

ร.ร.บ้านขะยูง

กอง
การศึกษาฯ

4 เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึก (lnkjet)

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

กอง
การศึกษาฯ
30,000
ศพด.ในเขต
กอง
อบต.น้าอ้อม การศึกษาฯ
50,000
อบต.
กอง
การศึกษาฯ
6,000
ทุก ร.ร.
กอง
ในเขต อบต. การศึกษาฯ
น้าอ้อม
1,124,800
ทุก ร.ร.
กอง
ในเขต อบต. การศึกษาฯ
น้าอ้อม
30,000 ร.ร.บ้านขะยูง
กอง
การศึกษาฯ

9

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขนา
ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
16 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนน้า
อ้อม ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2561

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

10,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2561

100,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
ร.ร.บ้านขนา

กอง
การศึกษาฯ
ร.ร.บ้านโนน
กอง
การศึกษาฯ
อบต.น้าอ้อม
กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 5 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ประจาปี 2561
2 สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน จานวน 9 หมู่บ้านๆละ 7,500

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการสมทบกองทุนประกัน สังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ประจาปี 2561

140,000

อบต.

สนง.ปลัด

เพื่อจ่ายสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท

67,500

อบต.

สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูป
ประชาคมและ อบต. เคลื่อนที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
รูปประชาคมและ อบต. เคลื่อนที่

30,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
อบต.

สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เป็นต้น
2 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง เพื่อใช้จ่ายในโครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี 2561
3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
ทางถนนในช่วงเทศการสาคัญ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
4 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครการฝึกอบรมซ้อมแผน
ตาบลน้าอ้อม
ดับเพลิงตาบลน้าอ้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

200,000

อบต.

สนง.ปลัด

90,000

อบต.

สนง.ปลัด

50,000

อบต.

สนง.ปลัด

40,000

อบต.

สนง.ปลัด

10

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรีย บร้อย
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการปูองกันแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาเภอกันทรลักษ์ ใน
ศูนย์ปฎิบัติการปูองกันและปราบปราม การดาเนินงาน โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา ศูนย์ปฎิบัติ
ยาเสพติดอาเภอกันทรลักษ์ (คป.ปส.อ.) การปูองกันและปราบปราม ยาเสพติดอาเภอกันทรลักษ์
(ศป.ปส.อ.) ประจาปี 2561
2 อุดหนุนโครงการปูองกันแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนจังหวัดศรีสะเกษ ในการ
และเฝูาระวัง ยาเสพติด
ดาเนินงานโครงการปูองกันก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก)
จังหวัดศรีสะเกษ ของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
จังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก)
3 โครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียนบ้านขะยูง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านขะยูง
4 โครงการต่อต้านยาเสพติด ภายใน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียนบ้านขนา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านขนา
5 โครงการต่อต้านยาเสพติด ภายใน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียนบ้านโนนน้าอ้อม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนน้าอ้อม
6 โครงการอบรมปูองกันและแก้ไข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงอบรมปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

8,000

อ.กันทรลักษ์

สนง.ปลัด

5,000

จ.ศรีสะเกษ

สนง.ปลัด

10,000

อบต.

10,000

อบต.

10,000

อบต.

40,000

อบต.

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 แนวทางการ พัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
อ.กันทรลักษ์

สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2 อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้
และของดีอาเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนในโครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนในโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้และของดีอาเภอกันทรลักษ์

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

2,000

จ.กันทรลักษ์

สนง.ปลัด

10,000

อ.กันทรลักษ์

สนง.ปลัด

11

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและราชพิธี
2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมบาเพ็ญ
ประโยชน์และประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
3 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการรัฐพิธีและราชพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมบาเพ็ญ
ประโยชน์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000
10,000

อ.กันทรลักษ์
อ.กันทรลักษ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

20,000

ทุกหมู่ในเขต
กอง
ต.น้าออม การศึกษาฯ
ทุกหมู่ในเขต
กอง
ต.น้าอ้อม การศึกษาฯ

30,000

สนง.ปลัด
สนง.ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

50,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
ทุกหมู่ในเขต
กอง
ต.น้าอ้อม การศึกษาฯ

1.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเขื่องม.1–วัดภูดินแดงแยกประปา ม. 1
จานวน 150,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองขนา บ้านขนาเก่า ม.3
จานวน 150,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหนองกุดปลาขาว ม.12
จานวน 150,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านน้าอ้อมเหนือ ม.15
(สายทางหน้าบ้านนายเขียด,สายทางหน้าบ้าน นายสืบ สนทยา)
จานวน 150,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้านนายปุุน บ้านโนนสาเริง ม.9 จานวน150,000บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้านนางราด แก้วใส บ้านขนาใหม่ ม.7
จานวน 150,000 บาท
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบวัดคล้อเกตุสิรบิ ้านคล้อเกตุสิริม.6จานวน150,000บาท
8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
จานวน 100,000 บาท
9.โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 30,280 บาท
10.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่
จานวน 11,550 บาท
11.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน 28,200 บาท
12.อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันลักษ์
จานวน 10,000 บาท
13.อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร จานวน 20,000 บาท
14.อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 2,000 บาท
15.อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ทุกหมูบ่ ้าน
จานวน180,000 บาท
16.อุดหนุนรัฐพิธีและราชพิธี อุดหนุนที่ว่าการอาเภอกันทรลักษ์
จานวน 10,000 บาท
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17.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงตาบลน้าอ้อม
จานวน 18,180 บาท
18.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 21,000 บาท
19.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
จานวน1,738,000 บาท
20.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 30,000 บาท
21.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
จานวน 30,000 บาท
22.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 30,000 บาท
23.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
24.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
25.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
26.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
จานวน 10,000 บาท
27.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
จานวน 10,000 บาท
28.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนจานวน10,000 บาท
29.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน12,750บาท
30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
จานวน 519,700 บาท
31.ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 1,036,150 บาท
32.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
จานวน 99,850 บาท
33.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน 10,600 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 33 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,048,260 บาท
1.4 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเขื่องม.1–วัดภูดินแดงแยกประปา ม.1
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองขนา บ้านขนาเก่า ม.3 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหนองกุดปลาขาว ม.12 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านน้าอ้อมเหนือ ม.15
(สายทางหน้าบ้านนายเขียด,สายทางหน้าบ้าน นายสืบ สนทยา)
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้านนางราด แก้วใส บ้านขนาใหม่ ม.7
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายปุุน บ้านโนนสาเริง ม. 9 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ
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7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบวัดคล้อเกตุสริ ิ บ้านคล้อเกตุสิริม.6 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561

จานวน 100,000 บาท

9.โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 30,280 บาท

10.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน 21,000 บาท
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11.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่

จานวน 11,550 บาท

12.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

จานวน 28,200 บาท

13.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงตาบลน้าอ้อม

จานวน 18,180 บาท

14.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

จานวน 10,600 บาท
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15.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
จานวน 99,850 บาท
16.อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันลักษ์
จานวน 10,000 บาท
17.อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร จานวน 20,000 บาท
18.อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 2,000 บาท
19.อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน
จานวน180,000 บาท
20.อุดหนุนรัฐพิธีและราชพิธี อุดหนุนที่ว่าการอาเภอกันทรลักษ์
จานวน 10,000 บาท
21.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
จานวน1,738,000บาท
22.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 30,000 บาท
23.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 30,000 บาท
24.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 30,000 บาท
25.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
26.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
27.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้
จานวน 10,000 บาท
28.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขะยูงตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
จานวน 10,000 บาท
29.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
จานวน 10,000 บาท
30.อุดหนุนโรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนจานวน 10,000 บาท
31.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 12,750 บาท
32.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
จานวน 519,700 บาท
33.ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน1,036,150 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 33 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,048,260 บาท
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม มีดงั นี้ ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมมีปญ
ั หาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
4) อานาจหน้าทีม่ ีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
5) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
7) ไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
8) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการ ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
9) องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมตัง้ งบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบาง รายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิม่ โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่ ้าน/ชุมชน/ตาบล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วง
อายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิน่ ตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
20
(3)

คะแนน
ที่ได้
20
(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

19

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

2. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และศักยภาพ (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สเี ขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
องค์กรปกครองส่วน
พัฒนาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และThailand 4.0

คะแนน
เต็ม
20
(5)

คะแนน
ที่ได้
20
(5)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

60
(10)

60
(10)

(10)

(10)

(10)

(10)
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3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ทจี่ ะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
(Positioning)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ทีจ่ ะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรือ่ งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่ กิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีความ
ชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

100
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
10
10
10
10
58
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)
100

(5)
(3)
(5)
(5)
98
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การพิจารณา
เต็ม
1. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10
การพัฒนา
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/
Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าทีท่ ี่
ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการ
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อานาจหน้าทีห่ รือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพี ื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน
ที่ได้
10

10

10

10

23

ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(5)
โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
(5)
วัตถุประสงค์สอดคล้อง สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
กับโครงการ
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
(5)
ของโครงการ) มีความ ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุม่ เปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
ชัดเจนนาไปสูก่ ารตั้ง
กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
งบประมาณได้ถูกต้อง ว่าโครงการนีจ้ ะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุม่ เปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
(5)
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(5)
ของโครงการ) มีความ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
สอดคล้องกับ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสังคมแห่งชาติ
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทเี่ ป็นเปูาหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
ที่ได้
58
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand
4.0
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โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
กับยุทธศาสตร์จงั หวัด จังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ โครงการทีป่ ระชาชนต้องการเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกั ษณะที่จะให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ภายใต้หลักประชารัฐ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
สอดคล้องกับเปูาหมาย จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ) ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
ราคาถูกต้องตามหลัก
หลัก วิช าการทางช่า ง หลั ก ของราคากลาง ราคากลางท้ องถิ่น มี ค วาม
วิธีการงบประมาณ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)
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5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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คะแนน
เต็ม
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
(5)
สามารถวั ดได้ (measurable) ใช้บ อกประสิท ธิผ ล (effectiveness) ใช้
บอกประสิท ธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึง พอใจ การ
กาหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุป ระสงค์ที่เ กิดที่สิ่ง ที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
(5)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุป ระสงค์ห รือ มากกว่า วัตถุป ระสงค์ ซึ่ ง การเขีย นวัตถุป ระสงค์ควร
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100

คะแนน
ที่ได้
(5)

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอื ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูม่ ือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
กรอบเวลา (time & timeframe) การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ใน
แผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิ ดขึ้นหรือไม่
ความสอดคล้อง (relevance)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(5)

98
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จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบ้ ริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน
ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนใน
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิ ดขึ้นได้ในชุม ชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดย
คานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
ความก้าวหน้า พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน
การรณรงค์ แ ละปูอ งกั น ยาเสพติ ด การกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย การส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู กิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพที่ ส อดคลองกั บ สภาพ ความต้องการของตลาดและชุม ชน ส่ง เสริม พัฒ นาการท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญ ญาชาวบ้าน การส่งเสริม การลงทุน การพาณิชย์ การพัฒ นาธุรกิ จ ที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุา และ
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า การควบคุม ดูแลการท่ องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
การบริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ประสิท ธิ ภ าพ ติ ดตามและประเมิ น โครงการที่ ด าเนิ น การว่ าสามารถด าเนิ น การได้บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
ประสิทธิผล ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนใน
ชุมชนหรือไม่
ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สัง คมและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง โดยพิ จารณาถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สัง คม สภาพแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผ ลกระทบเกิ ดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการ
ดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 2 ประการ ดังนี้
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ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 3 ประการ ดังนี้
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูร้ ับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้
วิธีในการติดตามและประเมินผล การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดาเนินการ
ออกแบบการติดตามประเมินผล เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหา
ผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รบั ผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์
ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสาร
การเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามประเมินผลรายโครงการ กาหนดให้ผู้รบั ผิดชอบโครงการเป็นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
ติดตามโครงการโดยผู้รบั ผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนด
แบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น
2.4 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
- การใช้แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ์
- การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่ อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมู ลเชิง คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับ จาก
แผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
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2.5 แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
……………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) 15-25 ปี
(2) 26 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) 61-70 ปี (7) 71 ปีขึ้นไป
3. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้าน/ชุมชน
(1) น้อยกว่า 5 ปี
(2) 5-10 ปี
(3) 11-20 ปี
(4) 21-30 ปี
(5) มากกว่า 30 ปี
4. ระดับการศึกษา
(1) ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)
(2) ประถมศึกษาตอนปลาย
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(7) ปริญญาตรี
(8) ปริญญาโท
(9) ปริญญาเอก
(10) อื่น ๆ
5. ตาแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
(1) ประชาชน
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่น
(3) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล
(4) ประธานชุมชน กรรมการชุมชน (5) ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
(6) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
(7) สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
(8) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
(9) กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ
(10) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
(11) กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน
กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
(12) ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สงู อายุ
(13) กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/
การท่องเทีย่ ว
(14) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(15) องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

30

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านกายภาพ
1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดสรีสะเกษ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอกันทรลักษ์ทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ
63 กิโลเมตร เนื้อที่ แบ่งออกเป็น 9 หมู่ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลจานใหญ่
ทิศใต้
ติดกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
ทิศตะวันออก
ติดกับตาบลเวียงเหนือ,ตาบลสังเม็ก
ทิศตะวันตก
ติดกับตาบลหนองหญ้าลาด
2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ตาบลน้าอ้อม เป็นทีร่ าบต่าอุดมสมบูรณ์ทาการเกษตรได้ตามฤดูกาล
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส
4. ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นทีเ่ ป็นดินร่วนปนทราย และดินแดง พืน้ ที่ราบต่าเหมาะแก่การเพาะปลูก
ข้าว และปลูกพืชไร่ พืชสวน
ด้านการเมือง/การปกครอง
1. เขตการปกครอง
ตาบลน้าอ้อม ประกอบด้วย จานวนหมูบ่ ้าน 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตาบลน้าอ้อมเต็มพื้นที่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขื่อง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายแสวง หงษ์คา
หมู่ที่ 3 บ้านขนาเก่า
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายอุดม ระกา
หมู่ที่ 4 บ้านขะยูง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายเสถียร กล่อนศรี
หมู่ที่ 6 บ้านคล้อเกษศิริ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายวิชัย เครือบุตร
หมู่ที่ 7 บ้านขนาใหม่
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสุรัตน์ แก้วยงค์
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสาเริง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายพิสิตร์ ภูโท
หมู่ที่ 12 บ้านกุดปลาขาว
ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายบุญเยี่ยม วารินทร์
หมู่ที่ 15 บ้านน้าอ้อมเหนือ
กานันตาบลน้าอ้อมชื่อนางสาวสายใจ กมล
หมู่ที่ 16 บ้านขะยูงตะวันออก ผู้ใหญ่บ้านชื่อนางละไมย์ วันศรี
2. การเลือกตั้ง
การเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจานวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน
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ประชากร
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชาชน
ประชากรทั้งสิ้น จานวน 5,928 คน แยกเป็นชาย 2,986 คน หญิง 2,942 คน มีความหนาแน่
เฉลี่ย 274.82 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
ประชากร
หมู่ที่
รวม (คน)
หมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1 บ้านหนองเขื่อง
297
320
617
183
3 บ้านขนาเก่า
566
560
1,126
408
4 บ้านขะยูง
452
451
903
211
6 บ้านคล้อเกตุสริ ิ
147
145
292
93
7 บ้านขนาใหม่
427
374
801
203
9 บ้านโนนสาเริง
453
459
912
351
12 บ้านกุดปลาขาว
187
204
391
96
15 บ้านโนนน้าอ้อมเหนือ
198
175
373
199
16 บ้านขะยูง
259
254
513
107
รวม
2,986
2,942
5,928
1,851
(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
สรุปจานวนประชากร
จานวนประชากร (คน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 (พ.ศ.2562)

5,883

5,901

5,928

* จากข้อมูลที่ผ่านมา จานวนประชากรในเขตตาบลฯ มีจานวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 (โดยเฉลี่ยแต่ละปี)
* ซึ่งมีแนวโน้ม จานวนประชาชาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี
ช่วงอายุและจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
ลาดับที่
ช่วงอายุ (ปี)
จานวนประชากรชาย จานวนประชากรหญิง
หมายเหตุ
1
อายุต่ากว่า 18 ปี
654
728
2
อายุ 19 - 60 ปี
1,500
1,533
3
อายุ 60 - 100 ปี
831
680
4
อายุมากกว่า 100
1
1
รวม
2,986
2,942
สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรน์
2.โรงเรียนบ้านขนา
3.โรงเรียนสว่างคูณวิทยา (เอกชน)

จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง

32

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 1 แห่ง
2.โรงเรียนมารีย์อปุ ถัมภ์ (เอกชน)
จานวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนาวนาราม
จานวน 1 แห่ง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง
จานวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขื่อง
จานวน 1 แห่ง
ในพื้นที่ไม่มีการศึกษานอกระบบ
สาธาณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
6
แห่ง
อาชญากรรม
ที่ผ่านมาในพื้นที่ ไม่มีคดีอาชญากรรม
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดมีพื้นทีเ่ ฝูาระวังทัง้ 9 หมู่บ้าน
การสังคมสงเคราะห์
มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ และจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พกิ าร ตามนโยบายของ
รัฐบาล ได้ครบทุกเดือน
ระบบบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
หมู่ที่ จานวนสาย ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย) ถนนลูกรัง(สาย) ทางลาลอง(สาย)
ทางรวม(สาย) แอสฟัลส์(สาย)
1
12
1
5
6
3
13
6
7
4
5
5
6
9
1
4
4
7
16
1
8
7
9
16
1
9
6
12
12
1
5
6
15
6
3
3
16
7
1
5
1
รวม
96
6
50
40
-
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2. การไฟฟ้า
- อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมภิ าค มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน จานวน
1,851 ครัวเรือน
3. การประปา
- มีน้าประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน
- มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6,9,12
- มีระบบประปาผิวดิน จานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 3,7,4,16,1
4. โทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เน็ต/Wifi
- มีการใช้โทรศัพท์ตามบ้านเรือน และใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทุกครัวเรือน
- ประชาชน มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/ wifi ในการติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย
5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์ใกล้ทสี่ ุด ได้แก่ ไปรษณีย์อาเภอกันทรลักษ์ ตั้งอยู่ ตาบลน้าอ้อม
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6.ระบบเศรษฐกิจ
1. การเกษตร - ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ปลูกข้าว ปลูกพืช ปลูกพืชส่วน เช่น ยางพารา กล้วย ทุเรียน ลองกอง มันสาปะหลัง
2. การประมง - ตาบลน้าอ้อม มีพื้นที่ เป็นหนองน้า และติดห้วยขะยูง มีการหาปลาตาม
แม่น้า
3. การปศุสัตว์ - ตาบลน้าอ้อม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงกระบือ ในบ้าง
หมู่บ้านของตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4. การบริการ
1. ร้านบริการทาผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ 1,9,6 จานวน 4 แห่ง
2.รีสอร์ท ในพื้นที่ จานวน 4 แห่ง
3. โรงสีข้าวในครัวเรือนในพื้นที่ จานวน 8 แห่ง
4. บริการสระว่ายน้า จานวน 1 แห่ง
5. การท่องเที่ยว 1. วัดภูดินแดง
2. หนองขนา
3. วัดปุาดอนเย็น
4. วัดปุาเทพพิทักษ์ธรรม
6. อุตสาหกรรม ตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1. โรงงานขนาดเล็ก
จานวน 7 แห่ง
2. ปั๊มน้ามันขนาดใหญ่
จานวน 1 แห่ง
3. ปั๊มน้ามันแก๊สขนาดใหญ่
จานวน 1 แห่ง
4. ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก (ปัม๊ หลอด) จานวน 5 แห่ง
5. ปั๊มน้ามันหยอดเหรียญ
จานวน 4 แห่ง
7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุม่ กองทุนหมู่บ้าน 2.กลุ่มทอผ้าไหม 3.กลุ่มผลิตยาดม
4. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
8. แรงงาน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทานา
ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ พืชสวน รับราชการ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
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ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้
วัด มีจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. วัดขนาวนาราม
2.วัดขะยูง
3. วัดขนาเก่า
4.วัดภูดินแดง
5. วัดปุาดอนเย็น
6.วัดคล้อเกตุสริ ิ 7. วัดปุาเทพพิทักษ์ธรรม
สาหรับประชาขนที่นบั ถือศาสนาคริส มีวัดเทเรซา จานวน 1 แห่ง
- วัดเทเรซ่า
2. ประเพณีและงานประจาปี
1. ประเพณีวันสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี
2. ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
3. ประเพณีบุญกฐิน ออกพรรษา
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
1. ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม – ทารองเท้าด้วยยางรถยนต์ - สานแห - จักสาน
- ทาไม้กวาดดอกหญ้า
2. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี - ครูเพลง เจรียง กันตรึม - ดูดวง
3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข-ทายาสมุนไพร -ทายาสมุนไพรแก้ริดสีดวงและจมูก
ภาษาถิ่น คือ อีสาน , เขมร
4.สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
1.ไม้กวาด
2. ยาดม
3. ผ้าไหม
4. ทุเรียน , ลองกอง , เงาะ , มังคุด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย จานวน 1 สาย
- บึง หนองน้า สระ จานวน 45 แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
จานวน 35 แห่ง
- บ่อบาดาล จานวน 10 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
จานวน
8 แห่ง
ป่าไม้
- ไม่มีปุาไม้ในพื้นที
ภูเขา
- ไม่มีภูเขาในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
-
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1. โครงการสร้าง 1.1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
พื้นฐาน
การเกษตรและน้าประปาสาหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ
- แหล่งน้าและ
น้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

- ไฟฟูา
1.2) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทงั้ หมด

2. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

- ในเขตองค์การ - ประชาชนมีแหล่งน้า
บริหารส่วนตาบล และมีน้าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ทางและทีส่ าธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้

1.3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน

- ราง/ท่อระบายน้า

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน

1.4) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่
สามารถดาเนินการได้เนือ่ งจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นทีส่ าธารณะ จะ
ดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ

- เส้นทางคมนาคม

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดาเนินการ

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา

2.1.1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- ด้านสาธารณสุข

- ในเขตองค์การ ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
บริหารส่วนตาบล ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ

2.1.2) ประชาชนในพื้นที่ปุวยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มทีเ่ พิ่มขึ้น เช่น
เบาหวาน ความดัน

- ด้านสาธารณสุข

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย
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ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

2.1.3) ปริมาณขยะมากขึ้น

- ด้านสาธารณสุข

- ในเขตองค์การ - ปริมาณขยะถูกกาจัด
บริหารส่วนตาบล ให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง

2.1.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ด้านสาธารณสุข

- ประชาชนใน
- ประชาชนทราบและ
เขตองค์การ
สามารถเลือกบริโภค
บริหารส่วนตาบล อาหารทีป่ ลอดภัยได้
ถูกต้อง

2.2)ประชาชนในพื้นทีบ่ างรายมีที่
อยู่อาศัยไม่มั่นคง แข็งแรง

- ที่อยู่อาศัย

- ประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รบั ความ
เดือนร้อนเรือ่ งที่
อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
2.3)ประชาชนบางครัวเรือน
- ประชาชนบริโภคน้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่สะอาด
เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
และมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้าฝน น้า
ที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน
2.4.1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สงู
กว่าขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน

- สังคมในชุมชน

- เด็กนักเรียนใน - มีสื่อการเรียนการสอน
เขตองค์การ
ทีพ่ อเพียง เด็กนักเรียน
บริหารส่วนตาบล ได้รับการศึกษาที่สงู ขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน

2.4.2) เด็กและผูส้ ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตามลาพัง
และรับภาระในการดูแลเด็ก

- สังคมในชุมชน

- ผู้สงู อายุและ
เด็กในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ผู้สงู อายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี

2.4.3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

- สังคมในชุมชน

- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
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ด้าน

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย์
กรรมและการ
ท่องเที่ยว

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

2.4.4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด
และท้องก่อนวัยอันสมควร

- สังคมในชุมชน

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

2.4.5) ประชาชนอายุตั้งแต่ 35
ขึ้นไปบางรายไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี

- สังคมในชุมชน

- ประชาชนใน
- ประชาชนที่อายุ 35
เขตองค์การ
ขึน้ ไปได้รับการตรวจ
บริหารส่วนตาบล สุขภาพทุกคน
ที่อายุ 35 ขึ้นไป

2.4.6) ประชากรทีส่ ูบบุหรี่ และดื่ม - สังคมในชุมชน
สุรา

- ประชาชนทีส่ ูบ
บุหรี่และดืม่ สุรา

3.1) ประชาชนไม่มีการวางแผนใน - การวางแผน
การดาเนินงาน

- ประชาชนใน
- ประชาชนสามารถวาง
เขตองค์การ
แผนการดาเนินงานได้
บริหารส่วนตาบล เอง

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา

3.2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทา
กิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน

- ประชาชนใน
- มีแหล่งเงินทุนในการ
เขตองค์การ
ทากิจการและประกอบ
บริหารส่วนตาบล อาชีพ

3.3.1) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

- การพาณิชย์กรรม

- ร้านค้าแผลง
ลอย

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า

3.3.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคา - การพาณิชย์กรรม
ตกต่าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ

- เกษตรกรใน
พื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

3.3.3) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูงขาด - การพาณิชย์กรรม
แคลนการจ้างงาน

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น

3.4) ประชาชนไม่มีการวางแผนใน - การวางแผน
การดาเนินงาน

- ประชาชนใน
- ประชาชนสามารถวาง
เขตองค์การ
แผนการดาเนินงานได้
บริหารส่วนตาบล เอง
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ด้าน

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

3.5) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทา
กิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน

- ประชาชนใน
- มีแหล่งเงินทุนในการ
เขตองค์การ
ทากิจการและประกอบ
บริหารส่วนตาบล อาชีพ

3.6.1) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

- การพาณิชย์กรรม

- ร้านค้าแผลง
ลอย

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า

3.6.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคา - การพาณิชย์กรรม
ตกต่าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ

- เกษตรกรใน
พื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

3.6.3) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูงขาด - การพาณิชย์กรรม
แคลนการจ้างงาน

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น

3.7) ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว

- ในเขตองค์การ - มีแหล่งทองเที่ยวใน
บริหารส่วนตาบล เขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น

4.1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมาก
ขึ้นอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

- การจราจร

ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน

4.2) มีการทาลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
- ประชาชนและ
ปลอดภัยในชีวิตและ ส่วนราชการ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง
- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การให้
ผู้นา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท
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ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

5.1) เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า - ดินและน้าใต้ดิน
เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
5.2) มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่มมากขึ้น
ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ

6. ด้าน
6.1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ศิลปะ วัฒนธรร ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นถูก
ม จารีตประเพณี ลืมเลือนไปมาก
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ขอบข่ายและ
พื้นที่เป้าหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ปัญหาเรื่องไม่มีแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร

- ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ปัญหาขยะและน้าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะและ
น้าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน

- ศิลปะ
- ประชาชนใน
วัฒนธรรม จารีต
เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป

- สิ่งแวดล้อม

1.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการ
2.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาการวางแผน
4.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
4.4 แนวทางการพัฒนาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(5)
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(5)
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
(5)
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
รวมคะแนน
100

คะแนนที่ได้
10
10
10
10
58
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
จุดแข็ง
-ประชาชน ชุมชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของ อบต.น้าอ้อม
-บุคลากรของ อบต.น้าอ้อม มีความพร้อมทั้งทางด้านความรูค้ วามสามารถ ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ที่จะพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
-บุคลากรของ อบต.น้าอ้อม ประชาชน และชุมชนมีความสามัคคี พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน
-อบต.น้าอ้อมมีการบริหารงานที่ดี เช่น มีการวางแผนที่ดี มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

(5)
(5)
(5)
(5)
(3)
(5)
(5)
98
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จุดอ่อน
-ขาดแคลนทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค เนื่องจากขาดแหล่งน้า
-ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในอบต.เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระบบ
นิเวศน์เสียหายเพิม่ ขึ้น
-อบต.น้าอ้อมขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการโครงการขนาดใหญ่
-เยาวชนในเขตพื้นที่อบต.น้าออ้อมยังไม่ให้ความสาคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
-ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตร
-ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านการสือ่ สาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
-ประชาชนให้ความสาคัญเกี่ยวกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นลดน้อยลง
-สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
โอกาส
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
-พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่อบต.
-รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัด
-สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมทีม่ ี
อยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
-มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
-ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย การว่างงาน
-สภาวะความแห้งแล้ง ไม่เอือ้ อานวยต่อการทาเกษตรกรรม
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การดาเนินงานประจาปี 2561 ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ดาเนินการ
โครงการ ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซึง่ บรรลุวัตถุประสงค์ คือประชาชนได้มีถนนสาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สญ
ั จรไปมา
- โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟูา ทาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกหลังคาเรือนและ
มีไฟฟูาแสงสว่างตามถนนทาให้เกิดความปลอดภัย
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู วางท่อระบายน้า คสล. ทาให้ประชาชนได้มีระบบ
ระบายน้าที่ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝน
 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
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โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการประจาปี 2561 ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
- โครงการด้านการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทาให้ประชาชนในเขตอบต.น้าอ้อมไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก ผลจากการ
ดาเนินการทาให้ประชาชนในเขตอบต.น้าอ้อมมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคไข้เลือดออก
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากในช่วงปี 2561 ภายในเขตอบต.น้าอ้อมประสบปัญหาความแห้งแล้งทาให้การทา
เกษตรกรรม ทานาไม่ได้ผล ประชาชนมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โครงการทีส่ ่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึง
เป็นโครงการทีส่ ่งเสริมการมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ เช่น โครงการฝึกอาชีพ มีประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 30 คน มีการตั้งกลุ่มอาชีพ 3 กลุม่
 การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพือ่ พัฒนาทางด้านสังคม จะเป็นโครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พกิ าร ผู้ปุวยเอดส์
 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม ประจาปี 2551 มีดังต่อไปนี้
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมของไทยและ ให้ความสาคัญ
แก่ผู้สงู อายุ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน กิจกรรมที่ดาเนินการเช่น การรดน้าขอพร
- สนับสนุนโครงการประเพณีทอ้ งถิ่น 10 หมูบ่ ้าน เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเพลพระ
จานวน 5 วัด ประเพณีแห่กันหลอน ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีวันลอยกระทง
โอกาสการพัฒนาในอนาคต
-นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด มี่สนับสนุนส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาบล
-การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล
-พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลจอมพระ เอือ้ ต่อการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
-กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
-การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
-ภาระหน้าที่เพิม่ มากขึ้น บุคลากรมีนอ้ ยและไม่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับการถ่ายโอน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลเกี่ยวกับการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมได้
ดาเนินการประเมินผลจากการตรวจสอบ เปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพือ่ ให้ทราบผลสัมฤทธิ์การนาแผนและโครงการ
ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับการสอบทานผลการนาแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาสีป่ ี
(พ.ศ.2561 - 2564) อย่างต่อเนื่องจากแผนดาเนินงานทีก่ าหนดเงื่อนไขของระยะเวลา อีกประการหนึ่ง องค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ดาเนินการสรุปและประมวลผลความก้าวหน้าของการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัตเิ ชิง
ปริมาณอย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้การพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อยู่บนพื้นฐานของการวางแผนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม จากผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทีผ่ ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
รวม 289 โครงการ งบประมาณ 194,804,600 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

โครงการ
110
93
19

รวม

255

งบประมาณ
119,303,500
31,666,100
1,480,000

11

585,000

13

21,180,000

9

590,000
174,804,600

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
มีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 50 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี
2562 จานวนเงิน 7,543,000 สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3)ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5)ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รวม

10
20
10

1,643,000
4,034,000
753,000

4

65,000

-

-

7

203,000

51

6,698,000
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2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่มหี ลายรูปแบบ ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้รับการพัฒนา
ไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันถนนแทบทุกสาย ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา โดยเฉพาะส่งเสริมการ
เรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน ด้านการสาธารณสุข ดูแลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผู้ปุวยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมทีผ่ ่านมา
ประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะ
ต้องการยกระดับให้ประชาชนในตาบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดาเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนสว่างคูณวิทยา บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายประยงค์ บ้านขนาเก่า หมู่ 3 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูง หมู่ 4
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ
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4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุสริ ิ บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
จานวน 100,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านขนาใหม่ ม.7
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 150,000 บาท
หลังดาเนินการ

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายคาดี มานิจนาถ บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพ่อใหญ่ชวน บ้านกุดปลาขาว หมู่ 12 จานวน 187,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายหน่อย - นายสมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่ 15
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ
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9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูงตะวันออก หมู่ 16
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ

10.โครงการจัดตั้งศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

จานวน 100,000 บาท

11.โครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ
13.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
15.โครงการสาหรับสนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอกันทรลักษ์
16.โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
17.โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนบ้านขนา
19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านขะยูง
21.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

จานวน 30,000 บาท
จานวน 100,000 บาท
จานวน 1,750,000 บาท
จานวน 550,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 20,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 100,000 บาท

22.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
23.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
24.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง

จานวน 10,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
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25.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 400,000 บาท
26.โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9 หมู่บ้าน
จานวน 180,000 บาท
27.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน 30,000 บาท
28.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
จานวน 40,000 บาท
29.โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) จานวน 5,000 บาท
30.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
จานวน 20,000 บาท
31.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
32.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
33.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
34.โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 5,000 บาท
35.โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์
จานวน 30,000 บาท
36.โครงการรัฐพิธีและราชพิธี
จานวน 10,000 บาท
37.โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
จานวน 3,000 บาท
38.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 40,000 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 38 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,076,000 บาท
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการ
2.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาการวางแผน
4.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
4.4 แนวทางการพัฒนาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 122 คน
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21 - 40 ปี
 41 – 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
 ผู้ประกอบการ
 ประชาชนผูร้ ับบริการ
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
 อื่นๆ โปรดระบุ นักเรียน

จานวน
(คน)

ร้อยละ

59
63

48.36
51.64

20
47
40
15

16.39
38.52
32.79
12.30

56
62
4
0

45.90
50.82
3.28
0.00

64
0
56
0
2

52.46
0.00
45.90
0.00
1.64

หมายเหตุ

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.64 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 21-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 50.82 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 52.46

50

3.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ(คน)
    

3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจง
ข้อสงสัยให้คาแนะนาได้เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบัตหิ น้าที่ เช่น ไม่ขอสิง่ ตอบแทน,
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

43 76

3

0

3.33

66.56

0

35 80

7

0

3.23

64.59

6.56

65.57

1
1

35 59 27
29 65 27

0
0

3.08
3.03

61.64
60.66

0

26 64 32

0

2.95
9.07

59.02
60.44

5

64 47

6

0

3.56

71.15

2

36 68 16

0

3.20

63.93

1

25 72 24

0

3.02

60.49

3

26 79 24

0

3.07

61.31

0

18 79 25

0

2.94

58.85

รวม
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของปูายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
รวม
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

ร้อยละ

0
รวม

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดปูายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการ
2.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามทีป่ ระกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
รวม
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ

x

15.79 63.15
1
0

23 70 28
16 81 25

0
0

2.98
2.93

59.51
58.52

0
0

15 80 27
33 71 18

0
0

5

17 71 29

0

2.90
3.12
11.93
2.98

58.03
62.46
59.63
59.67

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจด้านเวลา ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
คิดเป็นร้อยละ 66.56 และความรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 64.59 ตามลาดับ
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้ นตอนการให้บริการ ใน 3 ลาดับ ประกอบด้วย
การติดปูายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 61.64 รองลงมา
เป็นการจัดลาดับ ขั้นตอนการให้ บ ริการตามที่ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละ 60.66 และการให้บริการตามลาดับ
ก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 59.02 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ใน 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 71.15 รองลงมาเป็นความเต็มใจและความพร้อม
ในการให้บริก ารอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.93 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ คิดเป็นร้อยละ 61.31 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ใน 3 ลาดับ ประกอบด้วย
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 62.46 รองลงมาเป็นความชัดเจนของปูายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์
บอกจุดบริการ คิดเป็นร้อยละ 59.51 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึ งได้สะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 58.52 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (ระดับปานกลาง)
ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน ของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้อยละ
1. ด้านเวลา
65.57
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
60.44
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
63.15
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
59.63
รวม 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ
62.20
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 4 ด้านขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าอ้อม ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ประจาปี 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 62.20
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3.3 แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

150,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 1

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

228,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

187,000

หมู่ที่ 12

กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหลังโรงเรียนสว่าง
คูณวิทยา บ้านหนอง
เขื่อง หมู่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนายประยงค์ บ้านข
นาเก่า หมู่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 53.50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร พร้อมปูายโครงการ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร
(ช่องภายในกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม.)
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า220.50 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
214.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมปูายโครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 เมตร
พร้อมปูายโครงการ

2

3
4

5

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า บ้านขะยูง
หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุ
สิริ บ้านคล้อเกตุสริ ิ หมู่
6
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน
บ้าน ขนาใหม่ ม.7

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนายคาดี มานิจนาถ
บ้านโนนสาเริง หมู่ 9

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางพ่อใหญ่ชวน บ้าน
กุดปลาขาว หมู่ 12
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แนวทางที่ 1.3 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนายหน่อย - นาย
สมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่
15
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า บ้าน ขะยูง
ตะวันออก หมู่ 16

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร
(ช่องภายในกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม.)

150,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 15

228,000

หมู่ที่ 16

กองช่าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
รับรองผู้มาติดต่อราชการ
อบต.น้าอ้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารรับรอง
ผู้มาติดต่อราชการ อบต.น้าอ้อม

250,000

อบต.น้าอ้อม

กองช่าง

9

10

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็ก สตรี
คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
โครงการศรีสะเกษพัฒนา
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สงู อายุ

4

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สงู อายุ

รายละเอียดกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ
เพื่อเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนผูส้ ูงอายุในตาบลน้าอ้อมทีม่ ี
อายุตั้งแต่ 62 ปี ขึ้นไป โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการ
รักษาสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่า
หารว่างพร้อมน้าดืม่ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิ
การฯ

150,000

ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

กองสวัสดิ
การฯ

10,000

ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

กองสวัสดิ
การฯ

งบประมาณ
10,000

130,000

ภายในเขต สานักปลัด
อบต.น้าอ้อม
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แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

6

อุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ.)

7

โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา (อาหาร
(อาหารกลางวันศูนย์)
กลางวันศูนย์ฯ)
แนวทางที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการ

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสาหรับสนับสนุน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
กันทรลักษ์
2 โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติสู่อทุ ยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร

4

36,000

ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม

สานักงาน
ปลัด

1,764,000

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผปู้ ุวยโรค
เอดส์ที่มีคุณสมบัติตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ.)

เงินสงเคราะห์ผู้ปุวย
โรคเอดส์

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชน
การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
โครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

5

3

สถานที่
ดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรม

20,000

กองการ
ศึกษาฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
กองการ
ศึกษาฯ

20,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

100,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

10,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอกันทรลักษ์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการ
อาเภอกันทรลักษ์ในการดาเนิน
งานโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขอ ง อบต.น้าอ้อม
อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

10,000
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แนวทางที่ 2.4พัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียน
บ้านขนา
2

3
4
5
6
7

8

9

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนบ้านขนา
โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
พัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนน น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการ
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
ประจาปี 2562
เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐ เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้า
ประชานุสรณ์
อ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนบ้านขนา
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนบ้านขะยูง
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เพื่อเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ สนับสนุนผูส้ ูงอายุในตาบลน้าอ้อมทีม่ ี
อายุตั้งแต่ 62 ปี ขึ้นไป โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการ
รักษาสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่า
หารว่างพร้อมน้าดืม่ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
และศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอก
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
การบริหารงานตามหลัก บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พอเพียงประจาปี
พ.ศ.2562
งบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพ
พนักงานครูส่วนตาบล
พนักงานครูส่วนตาบล

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

30,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

100,000

อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กอง
การศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองสวัสดิ
การฯ

400,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก งาน
ปลัด

6,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ
30,000

10,000
10,000
10,000
130,000
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แนวทางที่ 2.4 พัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
10 โครงการเสริมสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการเด็ก (จัด
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
นิทรรศการผลงานของเด็ก) (จัดนิทรรศการผลงานของเด็ก)
11 โครงการอบรมเพิ่ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประสิทธิภาพการจัด
อบรมเพิม่ ประสิทธิภาพกาาจัด
การศึกษา
การศึกษา
12 โครงการสนับสนุน คชจ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
การบริหารสถานศึกษา
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์)
(อาหารกลางวันศูนย์)
13 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา (อาหาร
(อาหารกลางวันศูนย์)
กลางวันศูนย์ฯ)
แนวทางที่ 2.5 แนวทางการพัฒนาการสาธารณะสุข
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการพระราชดาริด้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สาธารณสุข จานวน 9
พระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9
หมู่บ้าน
หมูบ่ ้านๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
อบต.น้าอ้อม กองการ
ศึกษาฯ

30,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

550,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

550,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ
18,000

สถานที่
ดาเนิน
การ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนิน
การ
สานัก
งานปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทาง 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
20,000
อบต.
ร่วมในรูปประชาคมและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
น้าอ้อม
อบต.เคลื่อนที่
ประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อนา
ข้อมูลมาจัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการออกบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น
ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องในโครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับที่
1

2
3
4

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการปูองกันและลด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ปูองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
เทศกาลสาคัญ
ในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น ตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการเพิม่ ศักยภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
พลเรือน (อปพร.)
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
โครงการฝึกอบรมซ้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แผนดับเพลิง
ฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
โครงการปูองกันแก้ไข
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้อาเภอ
ปัญหายาเสพติดศูนย์
กันทรลักษ์ ในการดาเนินงาน
ปฏิบัติการปูองกันและ
โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาศูนย์
ปราบปรามยาเสพติด
ปฎิบัติการปูองกันและปราบปราม
อาเภอกันทรลักษ์
ยาเสพติดอาเภอกันทรลักษ์(ศป.ปส.อ.)
(ศป.ปส.อ.)
ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

200,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

40,000

อบต.
น้าอ้อม
ที่ว่าการ
อ.กันทรลักษ์

สานัก
งานปลัด
สานัก
งานปลัด

งบประมาณ
30,000

8,000
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3.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาและเฝูาระวัง
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
(ศอ.ปส.จ.ศก.)
6
7
8

9

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนบ้านขนา
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนโนนน้า
อ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนบ้านขะยูง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการ
อาเภอกันทรลักษ์ในการดาเนิน
งานโครงการปูองกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ของ
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
จังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการ
ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านขนา ตามโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง

งบประมาณ
5,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ว่าการ
สานัก
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด

20,000

ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

10,000

โรงเรียน
บ้านขนา
โรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐ
ประชานุสรณ์

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

โรงเรียน
บ้านขะยูง

กองการ
ศึกษาฯ

10,000

10,000

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทาง 4.2 แนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ
10,000

สถานที่
หน่วยดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ
จ.ศรีสะเกษ
สานัก
งานปลัด
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ลาดับที่
1

2

3

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการเทศกาลปีใหม่และ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาเภอกันทร
5,000
จ.ศรีสะเกษ สานักงาน
งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ลักษ์ในการดาเนินงาน
ปลัด
โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเทศกาลงานผลไม้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาเภอกันทร
30,000
ที่ว่าการ
สานัก
และของดีกันทรลักษ์
ลักษ์ในการดาเนินงาน
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดี
กันทรลักษ์
โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการอาเภอ 20,000
ที่ว่าการ
สานัก
เฉลิมพระเกียรติสู่อทุ ยาน
กันทรลักษ์ในการดาเนิน
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
แห่งชาติเขาพระวิหาร
งานโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ลาดับที่
1
2
3
4
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการสาหรับสนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
10,000 ที่วา่ การ
สานัก
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ สนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
กันทรลักษ์
อาเภอกันทรลักษ์
โครงการรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการอาเภอ 10,000
อบต.
สานัก
และราชพิธี
กันทรลักษ์ในการดาเนิน
น้าอ้อม
งานปลัด
งานโครงการรัฐพิธีและราชพิธี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการ
30,000
อบต.
กองการ
อาสาฬหบูชาและวัน
ส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
น้าอ้อม
ศึกษาฯ
เข้าพรรษา
และวันเข้าพรรษา
โครงการงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
3,000
อบต.
สานัก
ประจาปี 2562
ท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
น้าอ้อม
งานปลัด
โครงการจัดตัง้ ศาลพระภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง 100,000
อบต.
กองช่าง
ขององค์การบริหารส่วน
ศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วน
น้าอ้อม
ตาบลน้าอ้อม
ตาบลน้าอ้อม
โครงการ/กิจกรรม
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6.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการอบรมจริยธรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมจริยธรรม

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 122 คน
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21 - 40 ปี
 41 – 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
 ผู้ประกอบการ
 ประชาชนผูร้ ับบริการ
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
 อื่นๆ โปรดระบุ นักเรียน

จานวน
(คน)

ร้อยละ

59
63

48.36
51.64

20
47
40
15

16.39
38.52
32.79
12.30

56
62
4
0

45.90
50.82
3.28
0.00

64
0
56
0
2

52.46
0.00
45.90
0.00
1.64

หมายเหตุ

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.64 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 21-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 50.82 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 52.46
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4.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ(คน)
    

x

ร้อยละ

0

43 76

3

0

3.33

66.56

0

35 80

7

0

3.23

64.59

6.56

65.57

รวม
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดปูายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการ
2.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามทีป่ ระกาศไว้

1

35 59 27

0

3.08

61.64

1

29 65 27

0

3.03

60.66

2.3 การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน

0

26 64 32

0

2.95

59.02

9.07

60.44

รวม
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจง
ข้อสงสัยให้คาแนะนาได้เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบัตหิ น้าที่ เช่น ไม่ขอสิง่ ตอบแทน,
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5

64 47

6

0

3.56

71.15

2

36 68 16

0

3.20

63.93

1

25 72 24

0

3.02

60.49

3

26 79 24

0

3.07

61.31

0

18 79 25

0

2.94

58.85

รวม

15.79 63.15

4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของปูายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก

1

23 70 28

0

2.98

59.51

0

16 81 25

0

2.93

58.52

4.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ

0

15 80 27

0

2.90

58.03

0

33 71 18

0

3.12

62.46

รวม
5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

11.93 59.63
5

17 71 29

0

2.98

59.67

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเวลา ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดคิดเป็นร้อยละ 66.56 และความรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 64.59 ตามลาดับ
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ใน 3 ลาดับ ประกอบด้วย
การติดปูายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 61.64 รองลงมา
เป็นการจัดลาดับ ขั้นตอนการให้บ ริการตามที่ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละ 60.66 และการให้บริการตามลาดับ
ก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 59.02 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ใน 3 ลาดับแรก ประกอบด้วย
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 71.15 รองลงมาเป็นความเต็มใจและความพร้อม
ในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.93 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ คิดเป็นร้อยละ 61.31 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ใน 3 ลาดับ ประกอบด้วย
ความสะอาดของสถานที่ ให้ บ ริ ก าร คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.46 รองลงมาเป็ น ความชั ดเจนของปู ายสั ญ ลั ก ษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ คิดเป็นร้อยละ 59.51 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก คิดเป็น ร้อยละ 58.52 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (ระดับปานกลาง)
ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน ของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้อยละ
1. ด้านเวลา
65.57
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
60.44
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
63.15
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
59.63
รวม 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ
62.20
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 4 ด้านขององค์การบริหารส่วนตาบลสะโน
ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประจาปี 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 62.20
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4.3 แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

150,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 1

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

228,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

187,000

หมู่ที่ 12

กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหลังโรงเรียนสว่าง
คูณวิทยา บ้านหนอง
เขื่อง หมู่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนายประยงค์ บ้านข
นาเก่า หมู่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 53.50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร พร้อมปูายโครงการ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร
(ช่องภายในกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.)

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า220.50 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ทางนายคาดี มานิจนาถ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
214.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.15
ทางพ่อใหญ่ชวน บ้าน เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00
กุดปลาขาว หมู่ 12
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 เมตร
พร้อมปูายโครงการ

2

3
4

5

6

7

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า บ้านขะยูง
หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุ
สิริ บ้านคล้อเกตุสริ ิ หมู่
6
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ขนาใหม่ ม.7
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แนวทางที่ 1.3 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนายหน่อย - นาย
สมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่
15
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า บ้านขะยูง
ตะวันออก หมู่ 16

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร
(ช่องภายในกว้าง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม.)

150,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 15

228,000

หมู่ที่ 16

กองช่าง

โครงการก่อสร้างอาคาร
รับรองผู้มาติดต่อราชการ
อบต.น้าอ้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารรับรอง
ผู้มาติดต่อราชการ อบต.น้าอ้อม

250,000

อบต.น้าอ้อม

กองช่าง

9

10

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็ก สตรี
คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
โครงการศรีสะเกษพัฒนา
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สงู อายุ

4

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สงู อายุ

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิ
การฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ

150,000

ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

กองสวัสดิ
การฯ

10,000

ภายในเขต
อบต.
น้าอ้อม

กองสวัสดิ
การฯ

เพื่อเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนผูส้ ูงอายุในตาบลน้าอ้อมทีม่ ี
อายุตั้งแต่ 62 ปี ขึ้นไป โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการ
รักษาสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่า
หารว่างพร้อมน้าดืม่ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

130,000

ภายในเขต สานักปลัด
อบต.น้าอ้อม
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แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

6

อุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ.)

7

โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา (อาหาร
(อาหารกลางวันศูนย์)
กลางวันศูนย์ฯ)
แนวทางที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการ

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสาหรับสนับสนุน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ
กันทรลักษ์
2 โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติสู่อทุ ยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร

4

36,000

ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม

สานักงาน
ปลัด

1,764,000

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผปู้ ุวยโรค
เอดส์ที่มีคุณสมบัติตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน
สังกัด สพฐ.)

เงินสงเคราะห์ผู้ปุวย
โรคเอดส์

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชน
การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
โครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

5

3

สถานที่
ดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรม

20,000

กองการ
ศึกษาฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
กองการ
ศึกษาฯ

20,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

100,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

10,000

อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

รายละเอียดกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอกันทรลักษ์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการ
อาเภอกันทรลักษ์ในการดาเนิน
งานโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขอ ง อบต.น้าอ้อม
อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

10,000
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แนวทางที่ 2.4พัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียน
บ้านขนา
2

3
4
5
6
7

8

9

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนบ้านขนา
โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
พัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนน น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ตามโครงการ
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
ประจาปี 2562
เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐ เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้า
ประชานุสรณ์
อ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนบ้านขนา
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ได้โรงเรียนบ้านขะยูง
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เพื่อเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ สนับสนุนผูส้ ูงอายุในตาบลน้าอ้อมทีม่ ี
อายุตั้งแต่ 62 ปี ขึ้นไป โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการ
รักษาสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่า
หารว่างพร้อมน้าดืม่ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
และศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอก
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
การบริหารงานตามหลัก บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
พอเพียงประจาปี
2562
งบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพ
พนักงานครูส่วนตาบล
พนักงานครูส่วนตาบล

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

30,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

100,000

อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กอง
การศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม
อบต.
น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองสวัสดิ
การฯ

400,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก งาน
ปลัด

6,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ
30,000

10,000
10,000
10,000
130,000
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แนวทางที่ 2.4 พัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
10 โครงการเสริมสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการเด็ก (จัด
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
นิทรรศการผลงานของเด็ก) (จัดนิทรรศการผลงานของเด็ก)
11 โครงการอบรมเพิ่ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประสิทธิภาพการจัด
อบรมเพิม่ ประสิทธิภาพกาาจัด
การศึกษา
การศึกษา
12 โครงการสนับสนุน คชจ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
การบริหารสถานศึกษา
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์)
(อาหารกลางวันศูนย์)
13 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา (อาหาร
(อาหารกลางวันศูนย์)
กลางวันศูนย์ฯ)
แนวทางที่ 2.5 แนวทางการพัฒนาการสาธารณะสุข
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการพระราชดาริด้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สาธารณสุข จานวน 9
พระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9
หมู่บ้าน
หมูบ่ ้านๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
อบต.น้าอ้อม กองการ
ศึกษาฯ

30,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

550,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

550,000

อบต.น้าอ้อม

กองการ
ศึกษาฯ

งบประมาณ
18,000

สถานที่
ดาเนิน
การ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนิน
การ
สานัก
งานปลัด
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทาง 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
20,000
อบต.
ร่วมในรูปประชาคมและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
น้าอ้อม
อบต.เคลื่อนที่
ประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อนา
ข้อมูลมาจัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการออกบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น
ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องในโครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับที่
1

2
3
4

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการปูองกันและลด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ปูองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
เทศกาลสาคัญ
ในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น ตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการเพิม่ ศักยภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
พลเรือน (อปพร.)
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
โครงการฝึกอบรมซ้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แผนดับเพลิง
ฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
โครงการปูองกันแก้ไข
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้อาเภอ
ปัญหายาเสพติดศูนย์
กันทรลักษ์ ในการดาเนินงาน
ปฏิบัติการปูองกันและ
โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาศูนย์
ปราบปรามยาเสพติด
ปฎิบัติการปูองกันและปราบปราม
อาเภอกันทรลักษ์
ยาเสพติดอาเภอกันทรลักษ์(ศป.ปส.อ.)
(ศป.ปส.อ.)
ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

200,000

อบต.
น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

40,000

อบต.
น้าอ้อม
ที่ว่าการ
อ.กันทรลักษ์

สานัก
งานปลัด
สานัก
งานปลัด

งบประมาณ
30,000

8,000
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3.2 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาและเฝูาระวัง
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
(ศอ.ปส.จ.ศก.)
6
7
8

9

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนบ้านขนา
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนโนนน้า
อ้อมรัฐประชานุสรณ์
โครงการต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียนบ้านขะยูง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการ
อาเภอกันทรลักษ์ในการดาเนิน
งานโครงการปูองกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ของ
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
จังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขนาตามโครงการ
ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านขนา ตามโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง

งบประมาณ
5,000

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ว่าการ
สานัก
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด

20,000

ภายในเขต
อบต.น้าอ้อม

สานัก
งานปลัด

10,000

โรงเรียน
บ้านขนา
โรงเรียนโนน
น้าอ้อมรัฐ
ประชานุสรณ์

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

โรงเรียน
บ้านขะยูง

กองการ
ศึกษาฯ

10,000

10,000

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทาง 4.2 แนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนากีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ
10,000

สถานที่
หน่วยดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ
จ.ศรีสะเกษ
สานัก
งานปลัด
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ลาดับที่
1

2

3

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการเทศกาลปีใหม่และ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาเภอกันทร
5,000
จ.ศรีสะเกษ สานักงาน
งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ลักษ์ในการดาเนินงาน
ปลัด
โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเทศกาลงานผลไม้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาเภอกันทร
30,000
ที่ว่าการ
สานัก
และของดีกันทรลักษ์
ลักษ์ในการดาเนินงาน
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดี
กันทรลักษ์
โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการอาเภอ 20,000
ที่ว่าการ
สานัก
เฉลิมพระเกียรติสู่อทุ ยาน
กันทรลักษ์ในการดาเนิน
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
แห่งชาติเขาพระวิหาร
งานโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ลาดับที่
1
2
3
4
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการสาหรับสนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
10,000 ที่วา่ การ
สานัก
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอ สนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ.กันทรลักษ์ งานปลัด
กันทรลักษ์
อาเภอกันทรลักษ์
โครงการรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนที่ว่าการอาเภอ 10,000
อบต.
สานัก
และราชพิธี
กันทรลักษ์ในการดาเนิน
น้าอ้อม
งานปลัด
งานโครงการรัฐพิธีและราชพิธี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการ
30,000
อบต.
กองการ
อาสาฬหบูชาและวัน
ส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
น้าอ้อม
ศึกษาฯ
เข้าพรรษา
และวันเข้าพรรษา
โครงการงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
3,000
อบต.
สานัก
ประจาปี 2562
ท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
น้าอ้อม
งานปลัด
โครงการจัดตัง้ ศาลพระภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง 100,000
อบต.
กองช่าง
ขององค์การบริหารส่วน
ศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วน
น้าอ้อม
ตาบลน้าอ้อม
ตาบลน้าอ้อม
โครงการ/กิจกรรม
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6.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการอบรมจริยธรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมจริยธรรม

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
น้าอ้อม

หน่วย
ดาเนินการ
สานัก
งานปลัด

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่ ้าน/ชุมชน/ตาบล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วง
อายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิน่ ตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
20
(3)

คะแนน
ที่ได้
20
(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)
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2. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และศักยภาพ (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สเี ขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
องค์กรปกครองส่วน
พัฒนาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และThailand 4.0

คะแนน
เต็ม
20
(5)

คะแนน
ที่ได้
20
(5)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

60
(10)

60
(10)

(10)

(10)

(10)

(10)
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3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึ อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ทจี่ ะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
(Positioning)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ทีจ่ ะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรือ่ งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่ กิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีความ
ชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

100
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ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
10
10
10
10
58
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)
100

(5)
(3)
(5)
(5)
98
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ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
1. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10
การพัฒนา
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/
Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าทีท่ ี่
ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการ
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อานาจหน้าทีห่ รือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพี ื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน
ที่ได้
10

10

10

10
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ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(5)
โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
(5)
วัตถุประสงค์สอดคล้อง สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
กับโครงการ
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
(5)
ของโครงการ) มีความ ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุม่ เปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
ชัดเจนนาไปสูก่ ารตั้ง
กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
งบประมาณได้ถูกต้อง ว่าโครงการนีจ้ ะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุม่ เปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
(5)
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(5)
ของโครงการ) มีความ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
สอดคล้องกับ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสังคมแห่งชาติ
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทเี่ ป็นเปูาหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
ที่ได้
58
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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ประเด็น
การพิจารณา
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand
4.0

รายละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
กับยุทธศาสตร์จงั หวัด จังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ โครงการทีป่ ระชาชนต้องการเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกั ษณะที่จะให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ภายใต้หลักประชารัฐ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
สอดคล้องกับเปูาหมาย จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ) ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
ราคาถูกต้องตามหลัก
หลัก วิช าการทางช่า ง หลัก ของราคากลาง ราคากลางท้ องถิ่น มี ค วาม
วิธีการงบประมาณ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)
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ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
(5)
สามารถวั ดได้ (measurable) ใช้บ อกประสิท ธิผ ล (effectiveness) ใช้
บอกประสิท ธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึง พอใจ การ
กาหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุป ระสงค์ที่เ กิดที่สิ่ง ที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
(5)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุป ระสงค์ห รือ มากกว่า วัตถุป ระสงค์ ซึ่ง การเขีย นวัตถุป ระสงค์ควร
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100

คะแนน
ที่ได้
(5)

(5)

98
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได้
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนสว่างคูณวิทยา บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายประยงค์ บ้านขนาเก่า หมู่ 3 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูง หมู่ 4
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุสริ ิ บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
จานวน 100,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนิ นการ
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5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านขนาใหม่ ม.7
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 150,000 บาท
หลังดาเนินการ

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายคาดี มานิจนาถ บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพ่อใหญ่ชวน บ้านกุดปลาขาว หมู่ 12 จานวน 187,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายหน่อย - นายสมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่ 15
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูงตะวันออก หมู่ 16
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ
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10.โครงการจัดตั้งศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

จานวน 100,000 บาท

11.โครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ
13.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
15.โครงการสาหรับสนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอกันทรลักษ์
16.โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
17.โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนบ้านขนา
19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านขะยูง
21.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

จานวน 30,000 บาท
จานวน 100,000 บาท
จานวน 1,750,000 บาท
จานวน 550,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 20,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 100,000 บาท

22.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
23.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
24.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
25.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 400,000 บาท
26.โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9 หมู่บ้าน
จานวน 180,000 บาท
27.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน 30,000 บาท
28.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
จานวน 40,000 บาท
29.โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) จานวน 5,000 บาท
30.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
จานวน 20,000 บาท
31.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
32.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
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33.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
34.โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 5,000 บาท
35.โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์
จานวน 30,000 บาท
36.โครงการรัฐพิธีและราชพิธี
จานวน 10,000 บาท
37.โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
จานวน 3,000 บาท
38.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 40,000 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 38 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,076,000 บาท
1.3 ความสาเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
10
10
10
10
58
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)
100

(5)
(3)
(5)
(5)
98
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1.4 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนสว่างคูณวิทยา บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1
จานวน 150,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายประยงค์ บ้านขนาเก่า หมู่ 3 จานวน 150,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูง หมู่ 4
จานวน 228,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุสริ ิ บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
จานวน 100,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านขนาใหม่ ม.7
จานวน 150,000 บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายคาดี มานิจนาถ บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
จานวน 150,000 บาท
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพ่อใหญ่ชวน บ้านกุดปลาขาว หมู่ 12 จานวน 187,000 บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายหน่อย - นายสมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่ 15
จานวน 150,000 บาท
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูงตะวันออก หมู่ 16
จานวน 228,000 บาท
10.โครงการจัดตั้งศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
จานวน 100,000 บาท
11.โครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 30,000 บาท
12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ
จานวน 100,000 บาท
13.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
จานวน 1,750,000 บาท
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
จานวน 550,000 บาท
15.โครงการสาหรับสนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอกันทรลักษ์
จานวน 10,000 บาท
16.โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
จานวน 20,000 บาท
17.โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 10,000 บาท
18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนบ้านขนา
จานวน 30,000 บาท
19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 30,000 บาท
20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 30,000 บาท
21.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562
จานวน 100,000 บาท
22.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
23.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
24.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
25.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 400,000 บาท
26.โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9 หมู่บ้าน
จานวน 180,000 บาท
27.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน 30,000 บาท
28.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
จานวน 40,000 บาท
29.โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) จานวน 5,000 บาท
30.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
จานวน 20,000 บาท
31.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
32.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
33.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
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34.โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 5,000 บาท
35.โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์
จานวน 30,000 บาท
36.โครงการรัฐพิธีและราชพิธี
จานวน 10,000 บาท
37.โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
จานวน 3,000 บาท
38.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 40,000 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 38 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,076,000 บาท
1.5 ผลสาเร็จที่วัดได้
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
รวม 289 โครงการ งบประมาณ 194,804,600 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

โครงการ
110
93
19

รวม

255

งบประมาณ
119,303,500
31,666,100
1,480,000

11

585,000

13

21,180,000

9

590,000
174,804,600

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
มีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 50 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี
2562 จานวนเงิน 7,543,000 สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3)ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5)ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รวม

โครงการ
10
20
10

งบประมาณ
1,643,000
4,034,000
753,000

4

65,000

-

-

7

203,000

51

6,698,000

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาทีล่ ่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและ
บางเรื่องอาจทาไม่ได้
2.2 ข้อสังเกต
การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิด
อะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการ
สังเกต การสังเกต คือ การเฝูาดูสงิ่ ที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่าง
พร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทาควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีร่ อบด้าน สามารถนามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั สิ่งต่างๆใน
ปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึง่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มี
ลักษณะเด่นคือ 1. มีเปูาหมายเพือ่ การเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
2. มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากทีส่ ุดและชัดเจนมากทีส่ ุด
3. เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางทีส่ ุด
4. ใช้ประสบการณ์ทงั้ ในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
5. ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
6. จดบันทึกอย่างละเอียด
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- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct Observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
- ข้อจากัดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลแผนดาเนินงานในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม และถ้า
ติดตามประเมินผลแผนแล้วเสร็จ เสนอต่อผู้บริหาร เสนอสภา เสร็จสิ้นติดประกาศให้ประชาชนทราบ
2.3 ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าอ้อมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการดาเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ที่ป ระชุม คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลน้าอ้อมครั้ง ที่
1/2562 เมื่อวันที่ พฤศจิก ายน 2562 ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนี้
1. การตรวจรับงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจรับงาน ควรมีการเข้าไปติดตามงานขณะที่
โครงการกาลังดาเนินการก่อสร้างเพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าโครงการต่างๆได้ดาเนินการไปตามแบบแปลนหรือไม่
2. ในการตรวจรับงานโครงการต่างๆ ควรจะมีแบบแปลนของแต่ละโครงการให้กับคณะกรรมการตรวจรับ
งานเพื่อคณะกรรมการสามารถตรวจรับงานได้อย่างถูกต้องตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้
3. ในการประชุมครั้งต่อไป ควรให้เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาเข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถสอบถามข้อเท็จจริง
ต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่คณะกรรมการติดตามต้องการให้ชี้แจงรายละเอียด
2.4 ผลจากการพัฒนา
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
รวม 289 โครงการ งบประมาณ 194,804,600 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

โครงการ
110
93
19

รวม

255

งบประมาณ
119,303,500
31,666,100
1,480,000

11

585,000

13

21,180,000

9

590,000
174,804,600
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โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2562
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
มีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 50 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี
2562 จานวนเงิน 7,543,000 สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3)ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5)ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รวม

โครงการ
10
20
10

งบประมาณ
1,643,000
4,034,000
753,000

4

65,000

-

-

7

203,000

51

6,698,000

2.5 ผลสรุปภาพรวม
โครงการที่ได้ดาเนินการในระหว่าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 42 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนสว่างคูณวิทยา บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายประยงค์ บ้านขนาเก่า หมู่ 3 จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ
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3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูง หมู่ 4
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบวัดบ้านคล้อเกตุสริ ิ บ้านคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
จานวน 100,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านขนาใหม่ ม.7
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 150,000 บาท
หลังดาเนินการ

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายคาดี มานิจนาถ บ้านโนนสาเริง หมู่ 9
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพ่อใหญ่ชวน บ้านกุดปลาขาว หมู่ 12 จานวน 187,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายหน่อย - นายสมศักดิ์ บ้านน้าอ้อม หมู่ 15
จานวน 150,000 บาท
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ
หลังดาเนินการ

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้านขะยูงตะวันออก หมู่ 16
ก่อนดาเนินการ
ขณะดาเนินการ

จานวน 228,000 บาท
หลังดาเนินการ

10.โครงการจัดตั้งศาลพระภูมิขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

จานวน 100,000 บาท

11.โครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ
13.อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ)
15.โครงการสาหรับสนับสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอกันทรลักษ์
16.โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
17.โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนบ้านขนา
19.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านขะยูง

จานวน 30,000 บาท
จานวน 100,000 บาท
จานวน 1,750,000 บาท
จานวน 550,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 20,000 บาท
จานวน 10,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท
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21.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

จานวน 100,000 บาท

22.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
23.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
24.โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้โรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
25.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 400,000 บาท
26.โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน 9 หมู่บ้าน
จานวน 180,000 บาท
27.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน 30,000 บาท
28.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง
จานวน 40,000 บาท
29.โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) จานวน 5,000 บาท
30.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
จานวน 20,000 บาท
31.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขนา
จานวน 10,000 บาท
32.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนโนนน้าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
จานวน 10,000 บาท
33.โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านขะยูง
จานวน 10,000 บาท
34.โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 5,000 บาท
35.โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์
จานวน 30,000 บาท
36.โครงการรัฐพิธีและราชพิธี
จานวน 10,000 บาท
37.โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562
จานวน 3,000 บาท
38.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 40,000 บาท
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ 38 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,076,000 บาท

