ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564
***********************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561“ข้อ 12 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ”
อาศัย อำนาจตามระเบีย บดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ จึงขอออก
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ความละเอียดตามที่ปิดประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

(นายประหยัด จะหลาบหลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
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การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกั บระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29(3) และ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาสิ งห์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.นาสิงห์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของอบต.นาสิงห์
"พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม ก้าวนำการศึกษา"
พันธกิจ ของอบต.นาสิงห์
-เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
-ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
-เพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
-เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน
-เพื่อพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
-เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
-เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง
-เพื่อพัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
-เพื่อส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค
-เพื่อให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด
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การวางแผน
อบต.นาสิงห์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
อบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2564 ดังนี้
2564
ยุทธศาสตร์
จำนวน
งบประมาณ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
53
13,527,600
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14
755,000
ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
11
1,465,000
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
156
129,277,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
10
720,000
รวม
243
145,744,600
การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นาสิงห์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ
33,295,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตาม
ข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
53 13,954,500
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
7 170,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
6 150,000
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
26 18,086,000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
8 935,000
รวม
100 33,295,500
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564
กับโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ(แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ยุทธศาสตร์
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น
โครงการ
โครงการ
ร้อยละ
ตามแผน
ที่ได้รับ
งบประมาณ
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
53
53
100.00
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
14
7
50.00
สิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
11
6
54.54
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
156
26
16.66
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
10
8
80.00
รวม
243
100
41.15
สรุป ภาพรวมจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 41.15
ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564
กับงบประมาณที่ได้มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ยุทธศาสตร์

จำนวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

คิดเป็น
ร้อยละ

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
13,527,600
13,954,500
103.15
ชีวิต
การพัฒนาด้านการจัดการ
755,000
170,000
22.51
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
1,465,000
150,000
10.23
ความมั่นคง
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
129,277,000
18,086,000
13.99
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
720,000
935,000
129.86
ดี
รวม
145,744,600
33,295,500
22.84
สรุป ภาพรวมจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คิดเป็นร้อยละ
22.84
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ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น
จำนวน
คิดเป็น
โครงการที่
โครงการที่
ร้อยละ
โครงการที่
ร้อยละ
ได้รับ
ดำเนินการ
ไม่ได้
งบประมาณ
ดำเนินการ
การพัฒนาด้านสังคม
53
27
50.95
26
49.05
และคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการ
7
3
42.85
4
57.15
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การรักษาความสงบ
6
3
50
3
50
เรียบร้อยและความ
มั่นคง
การพัฒนาระบบ
26
26
100
0
0
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาระบบการ
8
4
50
4
50
บริหารจัดการที่ดี
รวม
100
63
63.00
37
37.00
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