รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

~๒~

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
---------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๑๐๗ โครงการ นามา
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๙๐ โครงการ
ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๑
๒. ผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาเนินการได้
จากจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๙๐
โครงการ ดาเนินการได้ จานวน ๕๙ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้

๓
๑
๑๕
๓

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จาก
จาก
จาก
จาก

๘
๔
๑๘
๔

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ทาได้
ทาได้

๒

โครงการ
โครงการ

จาก
จาก

๗

โครงการ
โครงการ

๑๒

๑๓

~๓~
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้

๑๒
๓
๖
๒

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จาก
จาก
จาก
จาก

๑๗
๕
๑๒
๒

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ดาเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๖
๓. ผลสาเร็จในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้นาไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีและดาเนินการได้
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๑๐๗ โครงการ นามา
บรรจุในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการได้ จานวน ๕๙
โครงการ
ระดับผลสัมฤทธิ์การนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและ
ดาเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๖๒๖ บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘,๗๕๔,๕๔๐ บาท
เบิกจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายประจา/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เป็นเงิน ๒๐,๙๖๑,๓๔๐.๒๑ บาท
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๐
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) พบว่า
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ผลการดาเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในเกณฑ์
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔
๒. ผู้นาท้องที่ ผู้นาชุมชน ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
๑. การบริหารงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ควรมีการกากับ ดูแล เร่งรัดการดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดาเนินงานทีก่ าหนดไว้
รวมทัง้ ให้รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการโครงการ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการมีจานวน
ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๑
๒. ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นาท้องที่ ผู้นาชุมชน ประชาชน
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

~๔~

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-------------------๑. ผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๑๐๗ โครงการ นามา
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๙๐ โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ปี ๒๕๖๒
จานวนโครงการใน
จานวนโครงการที่
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นาไปปฏิบัติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (บรรจุในเทศบัญญัติ
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
๑๑
๘
และทรัพย์สิน
๒.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๔
๔
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒๓
๑๘
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๔
๔
และสิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา๘
๗
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๑๓
๑๓
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๘
๑๗
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๗
๕
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑๖
๑๒
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓
๒
รวม
๑๐๗
๙๐
ระดับผลสัมฤทธิก์ ารนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ ๘๔.๑๑

~๕~

๒. ผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปดาเนินการได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๑๐๗ โครงการ นาไป
จัดทางบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒ จานวน ๙๐ โครงการ และดาเนินการได้
จานวน ๕๙ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๗.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

จานวนโครงการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๖๒
๘
๔
๑๘
๔
๗

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการได้

๑๓
๑๗
๕
๑๒
๒
๙๐

๑๒
๑๒
๓
๖
๒
๕๙

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทีด่ าเนินการได้
คิดเป็นร้อยละ

๓
๑
๑๕
๓
๒

ร้อยละ
๖๕.๕๖

~๖~

๓. ผลสัมฤทธิ์ของการนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้นาไปตั้งเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายและได้มีการดาเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๒ มีจานวน ๑๐๗ โครงการ นามา
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๙๐ โครงการ
และ
ดาเนินการได้ จานวน ๕๙ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒
จานวนโครงการใน
จานวนโครงการทีต่ ั้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นเทศบัญญัติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) งบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๖๒
และดาเนินการได้

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑

๓

๒.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

๔
๒๓
๔
๘

๑
๑๕
๓
๒

๑๓
๑๘
๗
๑๖
๓
๑๐๗

๑๒
๑๒
๓
๖
๒
๕๙

ระดับผลสัมฤทธิ์การนาโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ได้นาไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและดาเนินการได้
คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ ๕๕.๑๔

