คำนำ
การติดตามและประเมินผลเป็ นกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานหรือการดาเนินการต่างๆ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่
สาคัญยิง่ ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มบี ทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพือ่ นาข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนเพือ่ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กาหนดให้มกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ น
ผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลได้เสนอแนะไว้ในรายงานฉบับนี้ จะเป็ นส่วนสาคัญที่ใช้ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัดนครศรีธ รรมราชที่ส อดคล้องกับ ความต้อ งการของประชาชนและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
บทที่ 1 บทนํ า
•
•
•
•
•

ที่มาและความสําคัญของระบบการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนพัฒนา
ขัน้ ตอนดําเนิ นการ

บทที่ 2 วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนา

1
2
2
3
5

6

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผล
• การติดตามผลการดําเนิ นโครงการพัฒนา
(1) ศักยภาพการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(2) การจัดทํางบประมาณ ปี งบประมาณ 2562
(3) ผลการดําเนิ นโครงการพัฒนา
• ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนา
(1) ประสิทธิภาพ
(2) ประสิทธิผล

บทที่ 4 ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล

11
15
18
66
69

89

บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มกี ารประเมินผลในประเด็นต่างๆ เพื่อสรุปเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงผลการดําเนินงาน กําหนดแนวทาง
ลดผลกระทบจากการดํา เนิ น โครงการพัฒ นา ตลอดจนวัด สัม ฤทธิ ผ ลของแผนพัฒ นาว่ า สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสยั ทัศน์ได้เพียงใด เพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการจัดทําแผนพัฒนา
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
ได้ดาํ เนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มีผล ดังนี้

ส่วนที่ 1 การติดตามผลการดําเนิ นโครงการพัฒนา
(1) ศักยภาพการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ผลการประเมินพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาํ หนดโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีการจัดสรรงบประมาณให้กบั โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจําปี 2563 จํานวน 319 โครงการ (รวมจัดทําแผนดําเนินงานเพิม่ เติม ฉบับที่ 1 จํานวน 1 โครงการ) รวม
โครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณทัง้ สิ้น 320 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 72.19 (สําหรับแผนดําเนินงาน ฉบับที่ 2 จํานวน
49 โครงการ ซึง่ ดําเนินการจัดทําในช่วงเดือนกันยายน 2563 ยังไม่ตดิ ตามประเมินผลในรายงานฉบับนี้)
โครงการ
ยุทธศาสตร์

1

1. การบริหารจัดการองค์กรฯ
2. การท่องเทีย่ วและการกีฬา
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ
4. คุณภาพชีวติ
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมฯ
6. โครงสร้างพื้นฐาน
รวม

งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนา
แผน
ท้องถิ่น ดําเนิ นการ1
20
90
61
29
25
95
320

16
72
43
20
18
62
231

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

56,051,000.00 28,258,100.00
156,079,310.00 133,802,800.00
90,385,000.00 43,026,000.00
57,960,000.00 15,849,500.00
25,486,000.00
5,194,000.00
736,528,484.00 222,491,000.00
1,122,485,794.00 448,621,400.00

นับรวมจํานวนโครงการในแผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2563 เพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
แผนงานบริหารงานทัวไป
่ จํานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 5,027,000.00 บาท
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แผน
ดําเนิ นการ

(2) การจัดทํางบประมาณ
ข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่ า ยประจําปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด
นครศรีธรรมราช ตัง้ ประมาณการรายรับไว้ทงั้ สิ้น 1,258,431,000.00 บาท มีรายรับจริงตามข้อบัญญัติ 1,241,831,351.51
บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.68 ของประมาณการรายรับ ซึง่ น้อยกว่าประมาณการรายรับทีต่ งั้ ไว้ 16,599,648.49 บาท คิดเป็ น
ร้อ ยละ 1.32 นอกจากนี้ย งั มีร ายได้ท่ีร ฐั บาลอุด หนุ น ให้โ ดยระบุว ตั ถุป ระสงค์ 3 ประเภท ได้แ ก่ เงิน อุด หนุ น ระบุ
วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เงิน อุดหนุ น ทัว่ ไประบุวตั ถุประสงค์ เงินอุดหนุ น ระบุ
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาประเทศ ซึง่ ไม่ตอ้ งตัง้ ประมาณการรายรับไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 48,479,565.76
บาท รวมรายรับจริงปี งบประมาณ 2563 จํานวนทัง้ สิ้น 1,290,310,917.27 บาท
ในส่วนของรายจ่ าย ตัง้ ประมาณการไว้ 1,258,431,000.00 บาท มีรายจ่ ายจริงตามข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ เงิน อุด หนุ น ทัว่ ไป จํานวน 1,112,900,669.10 และเงิน อุด หนุ น เฉพาะกิจที่ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ จํานวน 48,479,565.76 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 1,161,380,234.86 บาท
(3) ความก้าวหน้าในการดําเนิ นโครงการพัฒนา
การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนา ประจําปี งบประมาณ 2563 จํานวนทัง้ สิ้น 231
โครงการ แบ่งออกเป็ นโครงการตามแผนการดําเนินงาน 230 โครงการ จัดทําแผนดําเนินงาน เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) จํานวน 1
โครงการ (มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ในห้วงเดือนกันยายน 2563 จํานวน 49 โครงการ ยังไม่
ดําเนินการติดตามผลในรายงานฉบับนี้) จากการติดตามผล พบว่าดําเนินโครงการแล ้วเสร็จทัง้ สิ้น 117 โครงการ ระหว่าง
ดําเนินการ 48 โครงการ และยกเลิก 66 โครงการ มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
รวม

จํานวนโครงการ
รวม

แล้วเสร็จ

ระหว่างดําเนิ นการ

ยังไม่ดาํ เนิ นการ

ยกเลิก

16
72
43
21
18
61
231

9
28
30
17
15
18
117

2
3
1
0
1
41
48

-

5
41
12
4
2
2
66

(4) ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั การพัฒนา
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 กําหนดไว้ 35 ตัวชี้วดั มีการดําเนินการและบรรลุ
เป้ าหมายที่กําหนดไว้ 16 ตัวชี้วดั มีการดําเนินการแต่ ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายที่กําหนด 10 ตัวชี้วดั และไม่มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วดั 9 ตัวชี้วดั กําหนดค่าคะแนน (ยังไม่ถ่วงนํา้ หนัก) ให้ตวั ชี้วดั ละ 5 คะแนน คิดเป็ นคะแนนรวม
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ทัง้ สิ้น 175 คะแนน ผลการดําเนินงานได้คะแนนรวมทุกตัวชี้วดั 96.316 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 55.04 หรือคิดเป็ น
คะแนนถ่วงนํา้ หนัก 3.6126 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน
(1) ประสิทธิภาพ
 ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน

 ผลิตภาพต่อหน่ วยเวลา
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 การบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 พบว่ามีการ
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายไว้ทงั้ สิ้น 1,258,431,000.00 บาท มีรายจ่ายจริงเพื่อการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 11,112,900,669.10 บาท เบิกจ่ายแลว้ 628,186,494.81 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.45 ระหว่างรอ
เบิกจ่าย 167,011,700.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ยังไม่เบิกจ่าย/เหลือจ่าย 317,702,474.29 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 28.55
นอกจากเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแลว้ ยังได้รบั จัดสรรเงินอุดหนุ น
ระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ไม่ตราในข้อบัญญัตงิ บประมาณ) จํานวน 48,479,565.76 บาท เบิกจ่ายแลว้ เป็ นเงิน
43,542,776.76 บาท ระหว่างรอเบิกจ่ายเป็ นเงิน 4,936,789.00 บาท รวมงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการใน
ปี งบประมาณ 2563 จํานวนทัง้ สิ้น 1,161,380,234.86 บาท

(2) ประสิทธิผล
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินโครงการพัฒนา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1,264 ตัวอย่าง ที่
มีต่อการดําเนินงานพัฒนาใน 9 ประเด็นหลัก พบว่าประเด็นการพัฒนาทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (มีความพึงพอใจร้อยละ 3.24) รองลงมาคือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ถนน สะพาน (มีความพึงพอใจร้อยละ 3.20) และการส่งเสริมการท่องเที่ยว (มีความพึงพอใจร้อยละ 3.18)
ส่วนประเด็นการพัฒนาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงมากทีส่ ุด คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ
40.37) รองลงมา คือ เศรษฐกิจ รายได้ การมีงานทํา (ร้อยละ 20.78) และการบริหารจัดการนํา้ (ร้อยละ 20.27)

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์

โครงการ
ทัง้ หมด 1

งบประมาณ
ดําเนิ นการจริง
(บาท)

ความก้าวหน้า
(โครงการ
แล้วเสร็จ)

16
72
43
21
18
61
231

33,208,100.00
133,802,800.00
43,026,000.00
18,880,128.00
6,094,900.00
218,441,000.00
449,521,400.00
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นับรวมจํานวนโครงการในแผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2563 เพิม่ เติม (ครัง้ ที่ 1) พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
แผนงานบริหารงานทัวไป
่ จํานวน 1 โครงการ เป็ นเงิน 5,027,000.00 บาท
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล
1. ควรเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพด้า นการประชาสัม พัน ธ์โ ครงการต่ า งๆ อย่ า งทัว่ ถึง และกระตุน้ ให้
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการเสนอโครงการ หรือการมีส่วนร่วมในรูปแบบอืน่ เพิม่ มากขึ้น
2. การดําเนินโครงการต่างๆ ควรเป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและให้ความสําคัญกับตัวชี้วดั การ
พัฒนาทีก่ าํ หนดขึ้น เพือ่ ให้การดําเนินงานมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนและบรรลุวสิ ยั ทัศน์การพัฒนา
3. เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับขัน้ ตอนการจัดทําโครงการ ทัง้ นี้โครงการทีน่ าํ เสนอ
ควรมีเป้ าหมาย ตัวชี้วดั และรายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินงานที่ชดั เจน ตลอดจนมีความสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะส่วนของหลักการ วัตถุประสงค์ เพือ่ ประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
4. ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทัง้ หมด ควรให้ความสําคัญและใส่ใจกับผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการต่างๆ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
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บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญของระบบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ภาวะจากัดด้านทรัพยากร แต่ถงึ แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีแผนพัฒนาท้องถิน่ ทีด่ เี พียงใดก็ตาม หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ระบบติดตามและประเมินผลจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน เนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็ น กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการกาหนดแผนงานหรือการดาเนินการต่างๆ ซึง่ เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญยิง่ ในการพัฒนาองค์กรไปสู่
การบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
การติดตาม (Monitoring) คือ กิจกรรมภายในโครงการเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามโครงการย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน กลุ่มเป้ าหมายหลักของโครงการไม่ได้รบั
ประโยชน์หรือได้รบั น้อยกว่าทีค่ วร เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน ระบบติดตามทีด่ ีจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข อ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้ าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปญั หาและเสนอแนวทางแก้ไข การเสนอวิธกี ารปรับปรุงการดาเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นสิง่ จาเป็ นเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือ การยุติการดาเนินการ การประเมินผลแผนงาน
จึงเป็ นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มกี ารปฏิบตั ิหรือไม่อย่างไร อันเป็ นตัวชี้วดั ว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนัน้ ให้ผลเป็ นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามทีก่ าหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผล
ยังเป็ นการตรวจสอบว่ามีความสอดคลอ้ งกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ผลทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมินผล
ถือเป็ นข้อมูลทีส่ ามารถนาไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจครัง้ ต่อไป
ระบบติดตามและประเมินผลนัน้ ไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนงาน
ระบบอื่นๆ ทีเ่ กิดขึ้นก่ อนหน้าทีแ่ ผนพัฒนาจะดาเนินการจึงเป็ นเสมือนบริบททีย่ ่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน
และจะส่งผลต่ อการติด ตามและประเมิน ผลด้วยเช่ น กัน เนื่องจากระบบการติด ตามนัน้ เริ่ม จากการได้รบั
ทรัพยากรไปดาเนินงาน ติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input
monitoring) ติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานเมือ่ เทียบกับเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ (Performance monitoring) ระบบ
ติดตามจึงเป็ นการสร้างระบบเพือ่ ทีจ่ ะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพือ่ ให้งานดาเนินต่อไปจน
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จบตามเวลา และระบบประเมินผลจะประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้เพียงใด ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รบั
ผลกระทบจากการจัด ทํา แผนปฏิบตั ิก ารหรือแผนการดํา เนิ น งานที่ส อดคล อ้ งและเอื้อ ต่ อ การติด ตามและ
ประเมินผล ก็จะทําให้ระบบติดตามและประเมินผลทําหน้าทีข่ องระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม
เช่น ขาดความชัดเจนหรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยดึ แผนการดําเนินงาน เหล่านี้ล ้วนทําให้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปญั หาได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรภาครัฐทีม่ บี ทบาทสําคัญในการ
พัฒ นาท้องถิ่น จึงจําเป็ นที่จะต้องมีก ารติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์การกําหนดนโยบาย การปรับปรุงทบทวนแผนงาน และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนเพือ่ ให้เป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ซึง่ ได้กาํ หนดให้มกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันปี ละ
1 ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนาและประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการพัฒนา
3. เพือ่ นําผลการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูลสําหรับปรับปรุงแก้ไขการจัดทําแผนพัฒนาและการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล ้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตพื้นที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในเขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึง่ ครอบคลุมอําเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 23 อําเภอ
ขอบเขตระยะเวลา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปี 2563 เริ่มดําเนินการวางแผนการติดตาม
รวบรวมข้อมูลโครงการ จัดเตรียมเครื่องมือในการติดตามและดําเนินการต่อถึงขัน้ ตอนสุดท้ายคือรายงานผลการ
ติดตามฯ ต่อผูบ้ ริหาร สภาท้องถิน่ และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคม 2563
ขอบเขตเนื้ อหา
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
Monitoring and Evaluation Report 2020

2

ปี งบประมาณ 2563 ซึง่ ได้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายไว้ทงั้ สิ้น 1,258,431,000.00 บาท โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปี จํานวน 231 โครง การ งบประมาณ
448,621,400.00 บาท ตลอดจนโครงการทีต่ งั้ จ่ายรายการใหม่ระหว่างปี งบประมาณและโครงการทีไ่ ด้รบั การ
จัด สรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ เช่ น เงิน อุด หนุ น เฉพาะกิจ เงิน สะสม ครอบคลุม โครงการ
ตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยดําเนินการประเมินผลตาม “แนวทางการประเมินความคุม้ ค่ าการปฏิบตั ิ
ภารกิจของรัฐ” ประกอบด้วยการประเมินใน 3 มิติ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาจาก (1) ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนา
และ (2) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ดาํ เนินการกับระยะเวลาทีก่ าํ หนด
2. การประเมินประสิทธิผล พิจารณาจาก (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชน (2) ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั การพัฒนาและความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายขององค์กร
3. การประเมินผลกระทบ พิจารณาผลความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นต่อสังคมโดยภาพรวมทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิง่ แวดล ้อม
ข้อจํากัดในในการติดตามประเมินผล
1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชในการดําเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ได้สาํ รวจจากประชาชนหลากหลายพื้นที่ ทุกสาขาอาชีพ
กลุม่ ตัวอย่างบางส่วนไม่ใช่ผูท้ ม่ี คี วามสนใจการเมืองท้องถิน่ จึงไม่รบั รูถ้ งึ บทบาท/การดําเนินโครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึง่ ส่งผลต่อค่าคะแนนความพึงพอใจ
2. การประเมินผลตัวชี้วดั การพัฒนายังไม่สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน เนื่องจากบางตัวชี้วดั
มิได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การประเมินผล เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว หนี้สนิ ของครัวเรือนที่ อบจ.
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2563 ได้ยดึ
หลัก การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์เ ชิงเหตุผลตามแนวทางการประเมิน ความคุม้ ค่ า การปฏิบตั ิภ ารกิ จของรัฐ
ซึง่ พิจารณาใน 3 มิตติ ามทีไ่ ด้กล่าวถึงแลว้ ในส่วนของขอบเขตเนื้อหา แนวทางทีน่ าํ มาใช้น้ ีจะสามารถประเมินผล
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ
การกําหนดโครงการและการจัดสรรงบประมาณขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายการพัฒนาทีก่ าํ หนดไว้
ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการพัฒนา
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COST/RESOURCE

3
ปัจจัยนํ าเข้า
INPUT

การบริ หารงบประมาณ
ความก้ าวหน้ าการดําเนินงาน

กระบวนการ
PROCESS

ผลิตภาพต่ อหน่ วยเวลา

ผลผลิต
OUTPUT

ประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั
การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา

ผลลัพธ์
OUTCOME

ประสิทธิผล
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ต่ อสั งคมโดยภาพรวม

ความคุม้ ค่า
การปฏิบตั ิภารกิจ

ผลกระทบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนพัฒนา
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ขัน้ ตอนดําเนิ นการ
1. แต่ งตัง้ คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาฯ ตามที่ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้กาํ หนดไว้ ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ผูแ้ ทน
ประชาคมท้องถิ่น (3) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง (4) หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ (5) ผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพือ่ เลือกผูท้ าํ หน้าทีป่ ระธาน
คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ พร้อมทัง้ กําหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
และพิจารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
3. กําหนดแผนการออกติดตามผลโครงการพัฒนา ประกอบด้วยโครงการของปี งบประมาณที่
ผ่านมาซึง่ ยังไม่ได้ออกติดตามผลและโครงการในปี งบประมาณปัจจุบนั
4. การเตรียมเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ
ประเด็นที่จะดําเนินการศึกษา เครื่องมือทีใ่ ช้โดยทัว่ ไปประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
ข้อมูล ตาราง checklist โดยอาจใช้เครื่องมือทุกอย่างหรือใช้เฉพาะบางอย่างตามความเหมาะสม
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ นข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ในส่วนของข้อมูล
เอกสารจะต้องมีก ารประสานขอจากส่วนราชการเจ้าของโครงการหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการนัน้ ๆ สําหรับข้อ มูลภาคสนาม เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายติด ตามและประเมิน ผลจะต้องออกสํารวจข้อมูล
ภาคสนามเพือ่ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
6. ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รบั เพื่อจัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลเสนอต่อผูบ้ ริหาร
7. แจ้งผลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้คณะกรรมการพัฒนา
อบจ.นศ. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ติดประกาศให้ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปได้ทราบและเผยแพร่ขอ้ มูลทาง
อินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทที่ 2 วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนา

วิสยั ทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชได้กําหนดวิสยั ทัศ น์การพัฒ นาตามแนวนโยบายของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์การพัฒนา คือ
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ วและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและการพลังงาน
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน

เป้ าประสงค์

1. องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐาน
2. นครศรีธรรมราชเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐาน ปลอดภัย “เทีย่ วทัง้ ปี ทเ่ี มืองคอน”
3. ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยทีด่ ี มีสถานทีอ่ อกกําลังกายครอบคลุมทุกอําเภอ
4. การศึกษามีคุณภาพ เตรียมพร้อมการเป็ นประชาคมอาเซียน
5. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันดีงามได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน
ทํานุบาํ รุงให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรือง
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ และสามารถพึง่ พาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมมีความสมดุลและยัง่ ยืน
8. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน ได้รบั ความ
สะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทัวถึ
่ ง
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การวางแผนพัฒนา

องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชได้จ ดั ทํา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามกระบวนการทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคมจังหวัด เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงจากภาคส่วนต่างๆ
กรอบการพัฒนาในห้วงปี งบประมาณ 2563 ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จํานวน 320 โครงการ เป็ นเงิน 1,122,485,794.00 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังตาราง 1
ยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. การท่องเทีย่ วและการกีฬา
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
4. คุณภาพชีวติ
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและการพลังงาน
6. โครงสร้างพื้นฐาน
รวม

โครงการ
20
90
61
29
25
95
320

งบประมาณ (บาท)
56,051,000.00
156,079,310.00
90,385,000.00
57,960,000.00
25,482,000.00
736,528,484.00
1,122,485,794.00

ภาพประกอบ เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี งบประมาณ 2563)
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ภาพประกอบ เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี งบประมาณ 2563)

สํา หรับ การนํ า โครงการตามแผนพัฒ นาไปปฏิ บ ตั ิ ส ามารถดํา เนิ น การได้ค รบถ้ว นทัง้
6 ยุทธศาสตร์ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อนําโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ จํานวนทัง้ สิ้น
231 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 72.19 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2
จํานวนโครงการ โครงการที่ได้รบั
ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนา
การจัดสรร
ท้องถิ่น
งบประมาณ
1. การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
20
16
2. การท่องเทีย่ วและการกีฬา
90
72
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
61
43
4. คุณภาพชีวติ
29
20
5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อม
25
18
6. โครงสร้างพื้นฐาน
95
62
รวม
320
231
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80.00
80.00
70.49
68.96
72.00
65.26
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ในภาพรวมการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พิจารณา
เฉพาะโครงการที่จะดําเนินการในปี งบประมาณ 2563) ซึ่งได้กาํ หนดโครงการตามแผนพัฒนาไว้ทงั้ สิ้น 320
โครงการ มีโครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ 231 โครงการ โดยสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วน
ทุกยุทธศาสตร์ แต่ยงั มีโครงการตามแผนพัฒนา จํานวน 89 โครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 27.81) ทีม่ ไิ ด้รบั การ
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาให้ครบถ้วนทุกโครงการตามทีร่ ะบุไว้ตอ้ งใช้งบประมาณ
สูงถึง 1,122,485,794.00 บาท แต่ยงั มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุโครงการพัฒนาดังกล่าวไว้เนื่องจากยังมีแหล่ง
เงินงบประมาณอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะได้รบั จัดสรรเพิม่ เติมจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืน่ ในภายหลัง
อนึ่ง ในทางปฏิบตั ิการบริหารแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยสามารถโอนเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในโครงการที่มิได้รบั การบรรจุลงใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี (การตัง้ จ่ายรายการใหม่) และการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุ นจาก
หน่วยงานอืน่ ซึง่ จะทําให้สดั ส่วนโครงการพัฒนาทีไ่ ด้นาํ ไปปฏิบตั เิ ปลีย่ นแปลงไป
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บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2563
ได้ดาํ เนินการสํารวจ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นํามาประมวลผลและนําเสนอตามกรอบวัตถุประสงค์ในการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนา
(1) ศักยภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
(2) การจัดทํางบประมาณ
(3) ผลการดําเนินโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 2 : การประเมินความสําเร็จในการพัฒนา
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาจาก
(1) ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนา
(2) การบริหารงบประมาณ โดยการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับค่าใช้จ่ายตามแผน
2. ผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาจาก
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชน
(2) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั การพัฒนา
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รายงานผลการติดตามความสําเร็จในการดําเนิ นโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2563
(1) ศักยภาพการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

แผนการ

50.41

ร้อยละ

ตาราง 3 เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสีป่ ี (เฉพาะปี งบประมาณ 2563) กับโครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณดําเนินการประจําปี 2563
จํานวนโครงการ
งบประมาณ

หลักธรรมาภิบาล

ในแผนพัฒนา

แผนการ

17,929,000.00

ร้อยละ

ในแผนพัฒนา

ดําเนิ นงาน

44,651,000.00

7,643,100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ท้องถิ่น

13

7,800,000.00

2,286,000.00

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

ดําเนิ นงาน (บาท)

17

1

3,000,000.00

400,000.00

4. แผนงานอุตสาหกรรม

ท้องถิ่น (บาท)

1. แผนงานบริหารงานทัวไป
่

1

1

600,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรภายใต้

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

1

28,258,100.00

16

80.00

56,051,000.00

20

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1
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แผนการ

133,291,000

งบประมาณ

ในแผนพัฒนา
ดําเนิ นงาน

149,741,950.00

511,800.00

จํานวนโครงการ
ท้องถิ่น
71

6,337,360.00

133,802,800.00

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ

แผนการ

89

1

156,079,310.00

27,446,000.00
70.49

ในแผนพัฒนา

1

72

68,045,000.00

15,580,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

90

24

22,340,000.00

43,026,000.00

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3
1. แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 คุณภาพชีวติ
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

14

ดําเนิ นงาน (บาท)

41

19

90,385,000.00

2,457,500.00

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

68.97

ท้องถิ่น (บาท)

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

28

43

22,550,000.00

1,050,000.00

ร้อยละ

2. แผนงานเคหะและชุมชน

61

7

4,895,000.00

12,342,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การท่องเที่ยวและการกีฬา

1. แผนงานการศึกษา

10

3

30,515,000.00

15,849,500.00

20

80.00

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5

10

57,960,000.00

29

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4

ร้อยละ

85.73

47.60

27.35
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และการพลังงาน

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

แผนการ

แผนการ

ในแผนพัฒนา

ในแผนพัฒนา

4,019,000.00

ดําเนิ นงาน (บาท)

ดําเนิ นงาน

22,132,000.00

488,000.00

ท้องถิ่น (บาท)

ท้องถิ่น

10

1,650,000.00

ร้อยละ

16

5

1. แผนงานการเกษตร
6

687,000.00

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

1,700,000.00

3

3

3. แผนงานเคหะและชุมชน

72.00

5,194,000.00

18

25,482,000.00

25

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5

ร้อยละ

20.38
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ท้องถิ่น

ในแผนพัฒนา

56

ดําเนิ นงาน

แผนการ

18,739,500.00

5,200,000.00

712,588,984.00

ท้องถิ่น (บาท)

ในแผนพัฒนา

222,491,000.00

6,074,000.00

2,790,500.00

213,626,500.00

ดําเนิ นงาน (บาท)

แผนการ

43.61

30.21

งบประมาณ

88

2

736,528,484.00

448,621,400.00

จํานวนโครงการ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2

4
65.26

1,122,485,794.00

ร้อยละ

2. แผนงานเคหะและชุมชน
5

62

72.19

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

3. แผนงานสาธารณสุข

95

231

ร้อยละ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6

320

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 โครงสร้างพื้นฐาน

รวมทุกยุทธศาสตร์
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(2) การจัดทํางบประมาณ ปี งบประมาณ 2563
ปี งบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จดั ทํางบประมาณแบบสมดุล ตัง้
ประมาณการรายรับ และรายจ่ า ยเท่ า กัน ที่ 1,258,431,000 บาท รายรับ จริ ง ณ สิ้น สุ ด ปี ง บประมาณจํา นวน
1,241,831,351.51 บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.68 ของประมาณการรายรับทัง้ ปี มีรายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณ
2563 จํานวนทัง้ สิ้น 1,112,900,669.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 89.62 ของประมาณการรายรับ รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 4-5
ตาราง 4 รายละเอียดรายรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี งบประมาณ 2563
รายรับ
1. รายได้ท่ี อปท.จัดเก็บเอง
1.1 รายได้จากภาษีอากร
(1) ภาษีบาํ รุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
(2) ภาษีบาํ รุง อบจ.จากการค้านํา้ มัน/ก๊าซ
(3) ค่าธรรมเนียมฯ ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม
1.2 รายได้ทม่ี ใิ ช่ภาษีอากร
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมตาม ป.ทีด่ นิ มาตรา 9
- ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
- ค่าปรับการผิดสัญญา
(2) รายได้จากทรัพย์สนิ
- ดอกเบี้ย
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(4) รายได้เบ็ดเตล็ด
- ค่าขายแบบแปลน
- อืน่ ๆ
(5) รายได้จากทุน
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
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ประมาณการ
(บาท)

รายรับจริง
(บาท)

35,000,000.00
10,000,000.00
3,200,000.00

30,039,543.12
14,256,077.39
3,067,347.61

85.83
142.56
95.85

150,000.00
250,000.00
3,000,000.00

80,000.00
552,000.00
6,226,347.00

53.33
220.80
207.54

15,000,000.00
400,000.00

14,700,882.56
428,800.00

98.01
107.20

330,000.00

410,962.00

124.53

8,200,000.00
250,000.00

5,775,000.00
157,825.00

70.43
63.13

50,000.00

%

815,675.00 1,631.35
15

รายรับ
2. รายได้จากภาษี อากรที่รฐั จัดเก็บให้
2.1 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล ้อเลือ่ น
3. รายได้จากภาษี อากรที่รฐั บาลแบ่งให้
3.1 ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พรบ.อบจ. (ร้อยละ5)
3.2 ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พรบ.กําหนดแผน
3.3 ค่าภาคหลวงแร่
3.4 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
4. รายได้ท่รี ฐั บาลอุดหนุ นให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
่
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ
5. เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรายรับทัง้ หมด
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ประมาณการ
(บาท)

รายรับจริง
(บาท)

%

384,000,000.00 387,373,640.08

100.88

110,000,000.00 115,161,867.50
160,000,000.00 132,282,738.23
50,000,000.00 53,800,525.77
15,000,000.00 12,881,820.25

104.69
82.68
107.60
85.88

463,601,000.00 463,820,300.00
1,258,431,000.00 1,241,831,351.51
- 48,479,565.76
1,258,431,000.00 1,290,310,917.27

100.05
98.68
-

16

ตาราง 5 รายละเอียดรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี งบประมาณ 2563
รายจ่าย
1. รายจ่ายตามข้อญญัติฯ
งบกลาง
เงินเดือน (ประจํา)
เงินเดือน (การเมือง)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอืน่
ค่าครุภณั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ

ประมาณการ
(บาท)

รายจ่ายจริง
(บาท)

%

54,607,730.00
213,230,900.00
13,510,400.00
355,473,970.00
216,070,100.00
32,963,400.00
10,629,000.00
16,950,000.00
150,000.00
16,935,700.00
328,479,800.00
1,258,431,000.00

48,216,730.00 16,145,149.72
190,697,900.00 174,814,333.82
7,158,000.00
6,564,960.00
356,023,970.00 343,327,278.54
120,874,310.00 75,888,109.60
33,796,400.00 27,743,093.85
10,629,000.00
8,143,341.45
10,950,000.00 10,310,227.00
150,000.00
100,000.00
34,064,490.00 31,951,550.00
445,870,200.00 417,912,625.12
1,258,431,000.00 1,112,900,669.10

33.48
91.67
91.72
96.43
62.78
82.09
76.61
94.16
66.67
93.80
93.73
88.44

-

48,479,565.76

-

2. รายจ่ายนอกข้อบัญญัติฯ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทัง้ สิ้น

ปรับยอดประมาณการ
ระหว่างปี (บาท)

1,258,431,000.00

1,258,431,000.00

1,161,380,234.86

งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

300,000
สํานักปลัดฯ
150,000 กองกิจการสภาฯ
410,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
210,000 กองการเจ้าหน้าที่
70,000 หน่วยตรวจสอบฯ
410,000
กองแผนฯ
410,000
กองคลัง
320,000
กองพัสดุฯ
500,000
กองช่าง
460,000 กองทรัพยากรฯ

269,733
69,240
40,000
114,112.90
27,380
394,487.99
195,082.98
276,494.19
44,200
221,696

จ่ายจริง

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

(3) ผลการดําเนิ นโครงการพัฒนา

ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

ระยะเวลาตามแผน

ตาราง 6 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2563

ที่

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1

โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั งิ านของ อบจ.นศ.
สํานักปลัด อบจ.นศ.
กองกิจการสภา อบจ.นศ.
กองการท่องเทีย่ วและกีฬา อบจ.นศ.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นศ.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.นศ.
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองช่าง
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

18
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ที่
2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
จิตอาสา“เราทําความดีดว้ ยหัวใจ”บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผูบ้ ริหาร
และบุคลากร อบจ.นศ.
อบรมสัมมนาบุคลากรเพือ่ ช่วยเหลือในการจัดการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

งบประมาณ
100,000

500,000

200,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

กองกิจการสภาฯ

กองกิจการสภาฯ

จ่ายจริง
(ไม่ใช้
งบประมาณ)
-

ยกเลิก

ยกเลิก

ระยะเวลาตามแผน

มี.ค. 63

-

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

พ.ค. 63

แล้วเสร็จ

ธ.ค. 62

ก.ค. 63

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

ยกเลิก

ยกเลิก

-

-

เม.ย. – มิ.ย. 63

พ.ย.62 – ส.ค. 63

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามแผน
บูรณาการร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 ครัง้ ในพื้นทีต่ าํ บล
ท่าซัก อําเภอเมือง
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
จัดโครงการจิตอาสา 1) กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 17 ก.ค. 63 ณ สวนสาธารณะฯ
ร.9 และสนามกีฬาจังหวัดฯ มีผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม 116 คน
(มากกว่าเป้ าหมายทีก่ าํ หนด)
2) กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 11 ส.ค. 63
ณ อบจ.นศ. ความพึงพอใจ ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 89.02
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

-

ห้วงปี งบประมาณ 2563 ยังไม่มกี ารประกาศ
ให้มกี ารเลือกตัง้ ท้องถิน่
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5

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.นศ.

เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิน่
จัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบตั งิ าน
อบจ.นศ.

7
-อบรมพัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ในสังกัด อบจ.นศ.
-พัฒนาบุคลากรผูด้ ูแลสนามกีฬา
8 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นกระบวนการ
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน่ แบบบูรณาการ
9 สัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
10 ก่อสร้าง บํารุงรักษา ปรับปรุงทีด่ นิ อาคารสถานที่
สิง่ ก่อสร้างต่างๆ ของ อบจ.นศ.
11 ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
อบจ.นศ.
12 บํารุงรักษา ปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารสถานที่ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ระยะเวลาตามแผน
มิ.ย. – ส.ค. 63

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองกิจการสภาฯ

200,000

จ่ายจริง
-

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ล่าช้า

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

-

100,000

102,120

ยกเลิก

ระหว่างทบทวนราคากลาง

ล่าช้าเนื่องรอจัดอบรมหลังสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 คลีค่ ลายลง
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
ประชาชนได้รบั หนังสือรายงานแสดงผลการ
ปฏิบตั งิ านองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

มิ.ย. – ส.ค. 63

-

มี.ค. – เม.ย. 63

กองการเจ้าหน้าที่

ม.ค. – มี.ค. 63

-

ล่าช้า

ยกเลิก
แล้วเสร็จ

38,860

ก.ค. – ส.ค.63

100,000 กองการท่องเทีย่ ว

2,000,000
72,000 กองการท่องเทีย่ ว/
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนฯ

350,000

เม.ย. – มิ.ย. 63

กองแผนฯ

ตามแผน

300,000

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

810,840

กองช่าง

ก.พ. – ก.ค. 63

พ.ย.62 – ก.ย.63

5,500,000

กองช่าง

843,560

-

3,290,000

พ.ย.62 – ก.ย.63

ตามแผน

กองช่าง

ระหว่าง
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
2,000,000
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งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
5,027,000

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
7,643,100

งบประมาณ

13 โครงการก่อสร้างซุม้ ประตูเมือง
* เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ที่
14 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการป้ องกันรักษา
ความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร
ศรีธรรมราช
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครือข่ายมุมมอง
คงทีส่ าํ หรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทัวไป
่ จํานวน 67 ชุด
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชนิดเครือข่ายมุมมอง
คงทีส่ าํ หรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร แบบที่ 2
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จํานวน 1 ชุด

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

ระยะเวลาตามแผน
ธ.ค. 62 – เม.ย. 63

ระยะเวลาตาม
ต.ค. 62 – มี.ค. 63

จ่ายจริง
4,812,000

จ่ายจริง
-

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าช้า
ก่อสร้างซุม้ ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกบริเวณแยกบางปู
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(ตัง้ จ่ายรายการใหม่)

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าช้า
อยู่ระหว่างจัดทําร่างขอบเขตงานและ
กําหนดราคากลาง
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ที่

400,000

งบประมาณ

286,000

2,000,000

งบประมาณ

(3) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15 จัดพิมพ์หนังสือ “สารนครศรีธรรมราช” และหนังสือ
“สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ”
1) จัดพิมพ์หนังสือ “สารนครศรีธรรมราช และ
หนังสือสารนคร ฉบับพิเศษ”
2) ค่าเขียนบทความ บทร้อยกรอง ปก ภาพต่างๆ
สําหรับโครงการจัดพิมพ์หนังสือ “สาร
นครศรีธรรมราช” และหนังสือ“สารนครศรีธรรมราช
ฉบับพิเศษ”

ที่
16 ฝึ กอบรมสัมมนาด้านผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองการท่องเทีย่ วฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ระยะเวลา
ตามแผน

มี.ค. – ก.ย. 63

ระยะเวลาตามแผน

กองการท่องเทีย่ วฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองทรัพยากรฯ

จ่ายจริง

1,323,000

278,200

จ่ายจริง
-

ตามแผน

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ความก้าวหน้า

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการท่องเทีย่ วฯ

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

-

-

-

-

-

-

-

-

จ่ายจริง
-

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ระยะเวลาตามแผน

250,000

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยวและการกีฬา
(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอขนอม
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอจุฬาภรณ์
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอฉวาง
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอชะอวด
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอช้างกลาง
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอเชียรใหญ่
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอถํา้ พรรณรา
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอท่าศาลา

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

23

Monitoring and Evaluation Report 2020

ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอทุ่งสง
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอทุ่งใหญ่
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอนาบอน
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอนบพิตาํ
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอบางขัน
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอปากพนัง
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอพรหมคีรี
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอพระพรหม
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอพิปูน
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอเมือง
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอร่อนพิบูลย์
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการท่องเทีย่ วฯ

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

พ.ค. – ส.ค. 63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ่ายจริง
-

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ระยะเวลาตามแผน

250,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

งบประมาณ

250,000

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ค. – ส.ค. 63

จ่ายจริง
-

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ระยะเวลาตามแผน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการท่องเทีย่ วฯ

ยกเลิก

งบประมาณ
250,000
-

ตามแผน

พ.ค. – ส.ค. 63

แล้วเสร็จ

-

กองการท่องเทีย่ วฯ

1,462,298

ยกเลิก

ตามแผน

250,000

มิ.ย. – ก.ย. 63

-

แล้วเสร็จ

-

ยกเลิก

3,500,000

เม.ย. – มิ.ย. 63

586,280

ยกเลิก

-

-

400,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

เม.ย. – มิ.ย. 63

-

ยกเลิก

พ.ค. – ส.ค. 63

600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

พ.ค. – ก.ค. 63

-

กองการท่องเทีย่ วฯ

21 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอลานสกา
22 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอสิชล
23 แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน อําเภอหัวไทร
24 แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครเกมส์” ครัง้ ที่ 63
25 วิง่ วังหอน ห้วยนํา้ ใส

กองการท่องเทีย่ วฯ

พ.ค. - ก.ค. 63

250,000

26 แข่งขันเดิน-วิง่ “อบจ.นครศรีธรรมราช” ครัง้ ที่ 5
400,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
เด็ก เยาวชน ได้เป็ นตัวแทนของจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาค

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

27 แข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.คัพ” ครัง้ ที่ 6

300,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

28 แข่งขันวอลเลย์บอล“อบจ.คัพ” ครัง้ ที่ 5

ตามแผน

ตามแผน

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

737,310
511,000

3,000,000 กองการท่องเทีย่ วฯ ธ.ค. 62 - พ.ค. 63
550,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ม.ค. - มี.ค.63

29 แข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.คัพ” ครัง้ ที่ 9
30 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผูส้ ูงอายุ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 25
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ก.ค. - ก.ย.63

177,710

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ระยะเวลาตามแผน

หน่ วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
250,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
ต.ค. - ธ.ค.62

189,800

แล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

250,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
ต.ค.62 - ธ.ค.62

295,630

แล้วเสร็จ

ที่

200,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

มี.ค. - พ.ค.63

298,903

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

33 แข่งขันกีฬาเทควันโด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
300,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.พ. - เม.ย.63

จ่ายจริง
-

34 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

300,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ยกเลิก

31 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 66
32 เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก

35 แข่งขันเซปักตะกร้อ “อบจ.คัพ” ครัง้ ที่ 3

-

ยกเลิก

มี.ค. - ก.ค.63

-

กองการท่องเทีย่ วฯ

มี.ค. - มิ.ย.63

1,000,000

350,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

36 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
16 “16th Thailand Prime Minister
Football Cup 2020”
37 ฝึ กอบรมพัฒนาทักษะกีฬา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาใน
ระดับประเทศ
ตามแผน
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 78.60 มีการฝึ กซ้อม
การก่อนแข่งขันทุกวัน เป็ นการสร้างทักษะ
ด้านกีฬาเทควันโดให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน
ล่าช้า
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ทําให้ตอ้ งเลือ่ นการแข่งขันเป็ นเดือน
กันยายน 2563
ตามแผน
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
แข่งขันซึง่ ได้มโี อกาสเป็ นตัวแทนของจังหวัด
เข้าร่วมแข่งขันรายการอืน่ ๆ คิดเป็ นร้อยละ
47.20
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ไม่มกี ารจัดการ
แข่งขันรายการนี้

-

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาตามแผน

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ตามแผน

จ่ายจริง
-

แล้วเสร็จ

ธ.ค.62 - ม.ค.63

164,820

หน่ วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
400,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
ก.พ. - เม.ย.63

38 เดินวิง่ -ข้ามปี ราตรีเมืองนคร
200,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมกรีฑาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดการแข่งขันเอง

39 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลผูส้ ูงอายุ

อยู่ระหว่างประกาศหาผูร้ บั จ้าง

ตามแผน

ล่าช้า

อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง

แล้วเสร็จ
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ระหว่างขัน้ ตอนขออนุมตั ดิ าํ เนินการ

443,906

ธ.ค.62 - ก.ค.63

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

ม.ค. - มิ.ย.63

ม.ค. - มิ.ย.63

ม.ค. - ก.ย.63

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ธ.ค.62 - ก.พ.63

กองช่าง

กองการท่องเทีย่ วฯ

กองช่าง

กองช่าง

-

500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
31,000,000

950,000

23,000,000

35,000,000

ระหว่าง
ดําเนินการ

40 ฝึ กอบรมผูต้ ดั สินกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
41 ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ท่ี 3
ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา
42 พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัด
นครศรีธรรมราช/ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์กฬี าในร่ม
อบจ.นศ.
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาสนาม
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) ค่าก่อสร้างสนามฝึ กซ้อมฟุตบอลหญ้าเทียม
พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้ าส่องสนาม สนาม
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลท่าวัง
อําเภอเมือง
(3) ค่าปรับปรุงลูย่ างสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ตดิ
สนามและระบบระบายนํา้ สนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช อ.เมือง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 ปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอถํา้ พรรณรา หมู่ท่ี 2
ตําบลถํา้ พรรณรา อําเภอถํา้ พรรณรา
44 พัฒนานักกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(เงินอุดหนุนสมาคมกีฬา)
45 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

46 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
47 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอเฉลิมพระ-เกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
48 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
49 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
50 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอถํา้ พรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ระยะเวลาตามแผน
จ่ายจริง
-

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างจัดทําแบบรูปรายการและราคากลาง

-

รายการแข่งขันทีส่ มาคมกีฬาจะส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันมีการยกเลิก จึงไม่ตอ้ งอุดหนุน
งบประมาณ

ม.ค. - เม.ย.63

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ตามแผน

ผูเ้ ข้าร่วมงานร้อยละ 84.67 ได้รบั ทราบ
ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วของอําเภอขนอม และ
ผูจ้ าํ หน่ายสินค้าในงาน ร้อยละ 66.70
มีความพึงพอใจต่อรายได้
-

4,961,000

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ
ยกเลิก

600,000

แล้วเสร็จ

-

-

ธ.ค.62 - ม.ค.63

581,350

ยกเลิก

6,000,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.ค. - ส.ค. 63

-

พ.ย. - ธ.ค.62
ก.พ. - มี.ค. 63

600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

เม.ย. – พ.ค.63

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ทําให้ตอ้ งเลือ่ นการแข่งขันเป็ นเดือนสิงหาคม
2563

480,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ตามแผน

ล่าช้า

แล้วเสร็จ

ตามแผน

แล้วเสร็จ

905,948

แล้วเสร็จ

476,300

ธ.ค.62 - ม.ค. 63

450,000

พ.ค. – มิ.ย.63

1,000,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ม.ค. – ก.พ. 63

480,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

450,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

51 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
52 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
53 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
54 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอนบพิตาํ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
55 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
56 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
57 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

58 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอร่อนพิบลู ย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
59 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอลานสกา
งหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาตามแผน

480,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

480,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

540,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

เม.ย. –พ.ค.63

มิ.ย. – ก.ค.63

ก.พ. – มี.ค.63

ต.ค. - พ.ย.62

ม.ค. – ก.พ.63

483,500

496,550

-

475,998

475,000

538,550

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

-

ตามแผน

ตามแผน

ล่าช้า

ล่าช้า

ตามแผน

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

กองการท่องเทีย่ วฯ

พ.ย. – ธ.ค.62

-

ล่าช้า

จ่ายจริง
-

500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

มิ.ย. – ก.ค.63

แล้วเสร็จ

มี.ค.-เม.ย.63

500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

450,000

กองการท่องเทีย่ วฯ

184,600

หน่ วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
520,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

520,000

ม.ค. – มิ.ย.63

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

450,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

จัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม 2562
เนื่องจากพื้นทีม่ คี วามพร้อมในช่วงเวลา
ดังกล่าว
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
จึงต้องเลือ่ นการจัดกิจกรรม
เป็ นเดือนกันยายน 2563
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงานในพื้นทีม่ คี วามพร้อมในห้วงเวลา
เดือนมกราคม 2563
กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 84.33 ได้รบั ทราบ
ข้อมูลการท่องเทีย่ วของอําเภอเมือง กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 70.59 พึงพอใจต่อรายได้
จากการจําหน่ายสินค้า
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทําให้
ต้องเลือ่ นการจัดกิจกรรมเป็ นเดือนสิงหาคม
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แล้วเสร็จ

-

ล่าช้า

ระยะเวลาตามแผน
พ.ย .- ธ.ค.62

467,500

ยกเลิก

-

โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
มี.ค.-เม.ย.63

-

ยกเลิก

ที่

600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.พ. – มี.ค.63

-

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ตามแผน

450,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ก.ค. – ส.ค. 63

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
442,752
แล้วเสร็จ

62 เทศกาลปิ ดกรีดอําเภอนาบอน
500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก.ค. – ส.ค. 63

450,000

677,300

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ตามแผน

-

60 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
61 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

63 งานวันชาวสวนอําเภอจุฬาภรณ์

690,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ม.ค. – ก.พ.63

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทําให้
ต้องเลือ่ นการจัดกิจกรรม
เป็ นเดือนกันยายน 2563
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

64 งานวันชาวสวนอําเภอพรหมคีรี

450,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

-

65 เทศกาลของดีอาํ เภอพระพรหม

ตามแผน

แล้วเสร็จ

-

ยกเลิก
595,000

ยกเลิก

ก.ค. – ส.ค.63

-

ก.ค. – ส.ค.63
600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

เม.ย. – ส.ค.63

600,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

กองการท่องเทีย่ วฯ

66 เทศกาลของดีปากพนัง
67 งานดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด

500,000

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 91.80 ได้ทราบข้อมูล
การท่องเทีย่ วของอําเภอพระพรหม และ
ร้อยละ 47.60 พึงพอใจต่อรายได้จากการ
จําหน่ายสินค้าภายในงาน
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

68 จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

69 ฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเทีย่ ว
70 ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
71 จัดทําป้ ายบอกทางแนะนําแหล่งท่องเทีย่ ว

ที่
72 พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(พร้อม ณ นคร อุทศิ )
1) ก่อสร้างทางเดินในสวนสมุนไพร
2) ปรับปรุงขยายท่อเมนระบบประปาใน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(พร้อม ณ นคร อุทศิ )

ยกเลิก

-

ระยะเวลาตามแผน
ต.ค. - ธ.ค.62
-

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ตามแผน

หน่ วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
500,000 กองการท่องเทีย่ วฯ
ม.ค. – มี.ค.63

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
293,020
แล้วเสร็จ

400,000 กองการท่องเทีย่ วฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ได้รบั การอนุญาตให้ตดิ ตัง้ ป้ ายไม่ครบทุก
พื้นที่

ล่าช้า

ทางเดินในสวนสมุนไพรภายใน
สวนสาธารณะ ร.9 ยาว 304 เมตร

ผลสําเร็จในการ
ดําเนิ นโครงการ

ล่าช้า

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

-

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

ยกเลิก

108,200

361,000

จ่ายจริง

-

ธ.ค.62 - ก.พ.63

ธ.ค.62 - ก.พ.63

ระยะเวลา
ตามแผน

เม.ย. – ส.ค.63

กองทรัพยากรฯ

กองทรัพยากรฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กองการท่องเทีย่ วฯ

290,000

งบประมาณ

361,800
150,000

ขยายท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 255 เมตร
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3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิน่
(1) แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม
300,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ม.ค. – มี.ค.63

ต.ค.62 – ก.ย.63

ม.ค. – มี.ค.63

ระยะเวลา
ตามแผน

18,540

207,000

17,340

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ยกเลิก

ความก้าวหน้า

ตามแผน

ตามแผน

-

การบริหารเวลา

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน

1
เพิม่ ประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.

207,000

กองการศึกษาฯ

จ่ายจริง

2
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดอบจ.นศ.

100,000

งบประมาณ

3
ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนสังกัด อบจ.นศ.

ตามแผน

ตามแผน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

100,000

500,000

พ.ค. – ก.ย.63

พ.ค. – ก.ย.63

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

100,000

500,000

นักเรียนมีหอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่
ศึกษาค้นคว้า

เริ่มดําเนินการแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถจัด
กิจกรรมอบรมตามโครงการได้เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ครูได้รบั การพัฒนาความรู ้ ทักษะตามวิชาชีพ
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดมีความเข้าใจระบบหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแหล่งเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนและ
ชุมชน

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
(SBMLD)
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
8

ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา สิง่ ก่อสร้าง
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.

งบประมาณ
1,250,000

4,756,000

1,423,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ตามแผน
จ่ายจริง

การบริหารเวลา

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
ความก้าวหน้า

ตามแผน
ตามแผน

ตามแผน

ล่าช้า

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

1,250,000

2,040,300
1,858,000

พ.ค. – ก.ย.63

ต.ค. - ธ.ค. 62
เม.ย. – มิ.ย. 63

803,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

ม.ค. – ก.ย. 63

โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ

กองการศึกษาฯ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนสาธิต อบจ.1 (บ้าน
ท่าเรือฯ)
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชัน้ และอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนวัดสํานักขัน
ระหว่างดําเนิ นการ
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสาธิต อบจ.2 (บ้านสํานักไม้เรียบ)
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้าน
นํา้ โฉ
- ปรับปรุงระบบประปาอาคารเรียนศรีวชิ ยั และ
อาคารเรียนธรีธรรมโศกราช โรงเรียนสาธิต อบจ.1
(บ้านท่าเรือฯ)
- ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
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(5) อุดหนุน ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ
อ.ท่าศาลา
(6) อุดหนุน ร.ร.วัดประทุมทายการาม
อ.สิชล
(7) อุดหนุน ร.ร.จุฬาภรณ์พชิ ญาคาร อ.พิปูน

(4) อุดหนุน ร.ร.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

(3) อุดหนุน ร.ร.วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่

พัฒนาทักษะด้านดนตรีวงดุรยิ างค์
วงโยธวาทิตสําหรับสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
(1) อุดหนุน ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ
นครอุทศิ อ.เมือง
(2) อุดหนุน ร.ร.บ้านทวดทอง อ.เมือง

โครงการ/กิจกรรม

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ระยะเวลา
ตามแผน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-

จ่ายจริง

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ยกเลิก

ความก้าวหน้า

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

-

การบริหารเวลา

สามารถส่งเสริมให้นกั เรียนได้พฒั นาทักษะ
ด้านดนตรีวงดุรยิ างค์
วงโยธวาทิตในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน

ที่

(8) อุดหนุน ร.ร. อ.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่
227 อ.นาบอน
(9) อุดหนุน ร.ร. อ.วัดวังหีบ อ.ทุ่งสง

500,000

งบประมาณ

9

(10) อุดหนุน ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

(11) อุดหนุน ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม
อ.ทุ่งสง
(12) อุดหนุน ร.ร.สตรีปากพนัง
อ.ปากพนัง
(13) อุดหนุน ร.ร.ชะอวดวิทยาร
อ.ชะอวด
(14) อุดหนุน ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์
อ.พระพรหม
10 จัดการแข่งขันจรวดขวดนํา้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและโมคลานวอเตอร์
รอคเก็ตแชมป์ เปี้ ยนชิพ
11 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

12 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
(1) เงินอุดหนุนโรงเรียนมณีเจริญ-มิตรภาพที่
227 อําเภอนาบอน

500,000

500,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ก.ค. – ส.ค.63

ระยะเวลา
ตามแผน

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

ล่าช้า

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

การบริหารเวลา

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผูข้ อรับการสนับสนุนงบประมาณแจ้งขอ
เปลีย่ นระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็ นช่วง
เดือนกันยายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ล่าช้าเนื่องจากปรับการดําเนินการเป็ นช่วง
เดือน กรกฎาคม 2563 ตามความเหมาะสม
ในการจัดสรรงบประมาณ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศแก่นกั เรียนในพื้นที่
จังหวัด

ผลการดําเนิ นงาน

500,000
กองการศึกษาฯ

มิ.ย. – ก.ค.

จ่ายจริง

500,000
กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

200,000

ล่าช้า

ตามแผน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

500,000

250,000

ม.ค. – ก.พ. 63

ต.ค. – ธ.ค. 62

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

500,000

250,000
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ที่

13

14

15

16

โครงการ/กิจกรรม
(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดมะปรางงาม
อําเภอฉวาง
(3) เงินอุดหนุนโรงเรียนนาบอน
อําเภอนาบอน
(4) เงินอุดหนุนโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
อําเภอฉวาง
(5) เงินอุดหนุนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อําเภอฉวาง
สนับ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
สําหรับเป็ นค่ าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสู ตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูใ้ นโรงเรียนสังกัด อบจ.นศ.
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียนสังกัด อบจ.นศ.
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักการอ่านใน
สถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

250,000
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. – ธ.ค. 62

ต.ค. – ธ.ค. 62

ต.ค. – ธ.ค. 62

ระยะเวลา
ตามแผน

250,000

250,000

250,000

250,000

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

ล่าช้า

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

การบริหารเวลา

ผลการดําเนิ นงาน

250,000
กองการศึกษาฯ

ต.ค. – ธ.ค. 62

100,000

จ่ายจริง

250,000
กองการศึกษาฯ

ม.ค. – มี.ค. 63

งบประมาณ

250,000
กองการศึกษาฯ

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ช้าเนื่องจากกรมส่งเสริมฯ จัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนมาในเดือนเมษายน 2563

100,000

ตามแผน

ตามแผน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ตามแผน

250,000

93,000

แล้วเสร็จ

พ.ค. – ก.ย. 63

มิ.ย. – ส.ค. 63

100,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

พ.ค. – ก.ย. 63

250,000

93,000

กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดมีแหล่งเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน
ได้ศึกษาหาความรู ้

100,000

นักเรียนมีนิสยั ไฝ่ เรียนรู ้ รักการอ่าน รูจ้ กั ใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ตามแผน
250,000

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

ตามแผน

การบริหารเวลา

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
พ.ค. – ก.ย. 63

จ่ายจริง

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
250,000

-

ตามแผน

ยกเลิก

-

แล้วเสร็จ

-

ยกเลิก

-

59,772

พ.ค. – ก.ย. 63

-

ยกเลิก

พ.ค. – ก.ย. 63

กองการศึกษาฯ

พ.ค. – ก.ย. 63

-

ตามแผน

กองการศึกษาฯ

100,000
กองการศึกษาฯ

เม.ย. – ส.ค. 63

แล้วเสร็จ

150,000

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับการจัดทํากิจกรรมของศูนย์การเรียนรู ้
ด้านการท่องเทีย่ วของโรงเรียนในสังกัด
18 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
19 แข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.
150,000

กองการศึกษาฯ

-

สังกัด โดยนักเรียนผ่านการทดสอบการอ่าน
การเขียนทุกคน

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ สามารถ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนใน

ผูเ้ รียนมีองค์ความรู ้ รูจ้ กั แนะนําหรือ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่
ของตนเองได้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รบั การ
ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์

20 เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน่
500,000

ม.ค. – มี.ค. 63

-

กองการศึกษาฯ

ยกเลิก

30,000

-

21 เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคใต้และระดับประเทศ
22 พัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของ
ผูเ้ รียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.

พ.ค. – ก.ย. 63

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
ม.ค. – ส.ค. 63

ระยะเวลา
ตามแผน

งบประมาณ
150,000

ต.ค. – ธ.ค. 62

ระยะเวลา
ตามแผน
ต.ค. 62

ม.ค. – เม.ย. 63

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

2,750,000

2,400,000

งบประมาณ
2,000,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สําหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.
24 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.นศ.
-จัดหาครูชาวต่างประเทศ
* -จัดซื้อครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ชดุ ฝึ กสอน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล ชัน้
ประถมศึกษาและชัน้ มัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 8 ชุด

ที่
26 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.นศ.

50,800

จ่ายจริง

-

-

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

-

ตามแผน

การบริหารเวลา

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน

ยกเลิก

-

เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรใหม่
เนื้อหาโปรแกรมชุดฝึ กสอนไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

ลูกเสือ เนตรนารีได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
หลักสูตร สามารถนําประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
เนื่องจากไม่สามารถจ้าง
ครูชาวต่างชาติได้
ยกเลิก

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
1,063,635.90
แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ตามแผน
สามารถส่งเสริมความสามารถทักษะด้านกีฬา
แก่นกั เรียนโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียน อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
“เมืองชุมพรเกมส์” โดยได้รบั 1 เหรียญทอง
5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
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27 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
4,500,000

500,000

กองการศึกษา

สํานักปลัดฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ก.พ. – มี.ค.63

ส.ค. – ก.ย.63

ต.ค.62 – ก.ย.63

ระยะเวลา
ตามแผน
ม.ค. – ก.ย. 63

-

230,290

1,785,844

931,056.88

จ่ายจริง
-

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

งบประมาณ

28 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ
วันสําคัญของทางราชการ กิจกรรมตาม
นโยบาย หนังสือสังการของรั
่
ฐบาล
2,300,000

กองการศึกษาฯ

มี.ค. – เม.ย. 63

โครงการ/กิจกรรม

29 ประเพณีบญ
ุ สารทเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช
250,000

กองการศึกษาฯ

ที่

30 จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้
ขึ้นธาตุ

1,000,000

ยกเลิก

ยกเลิก
-

แล้วเสร็จ

พ.ค. – มิ.ย. 63

116,400

มี.ค. – เม.ย. 63
กองการศึกษาฯ

มิ.ย. – ก.ค. 63

กองการศึกษาฯ
200,000

กองการศึกษาฯ

500,000

300,000

31 งานบุญเดือน ๕ สงกรานต์ แตแรก
@ เมืองนคร
32 อนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีลาก
พระบก (เดือน ๕ )
33 จัดงานวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก
34 จัดงานวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ วัน
สําคัญของทางราชการ กิจกรรมตาม
นโยบาย หนังสือสังการของรั
่
ฐบาล จํานวน
20 ครัง้
ตามแผน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่
4.32 คิดเป็ นร้อยละ 86.40)
ตามแผน
สามารถส่งเสริมทํานุบาํ รุงศาสนาประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ ขึ้นธาตุ ซึง่ เป็ นประเพณี
ประจําถิน่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คง
อยู่สบื ไป
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่
4.43 คิดเป็ น ร้อยละ 88.60)
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390,000

800,000

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ก.ค. – ส.ค.63

ม.ค. – ก.พ. 63

ต.ค. 62

ระยะเวลา
ตามแผน
ต.ค. 62

495,300

-

199,750

375,800

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

งบประมาณ

200,000

กองการศึกษาฯ

ม.ค. – ก.พ. 63

-

แล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

35 จัดงานประเพณี "ลากพระ"
จังหวัดนครศรีธรรมราช

400,000

กองการศึกษาฯ

มี.ค. – เม.ย. 63

224,230

ยกเลิก

ที่

36 สืบสานประเพณีวนั ออกพรรษา
อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช

500,000

กองการศึกษาฯ

พ.ย. – ธ.ค. 62

-

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
692,200
แล้วเสร็จ

37 จัดงานประเพณีทาํ บุญให้ทานไฟ

180,000

กองการศึกษาฯ

เม.ย. – พ.ค. 63
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38

360,000

กองการศึกษาฯ

จัดงานเมาลิดกลาง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดงานวันศิลปิ นแห่งชาติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝึ กอบรมและสืบสานศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน “โนรา”
ฝึ กอบรมพิธกี รทางศาสนาและผูน้ าํ ใน
ศาสนพิธขี องจังหวัดนครศรีธรรมราช
400,000

42 ฝึ กอบรมและทัศนศึกษาเพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ตามแผน
สามารถส่งเสริม ทํานุบาํ รุงรักษาประเพณี
ลากพระ อันเป็ นประเพณีประจําถิน่ อันดี
งามให้ยงั คงอยู่ โดยมีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนมาก
ตามแผน
สามารถร่วมสืบสานประเพณีประจําถิน่ อันดี
งามให้คงอยู่ โดยมีเยาวชนประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก
ตามแผน
สามารถสืบสารประเพณีการทําบุญให้ทาน
ไฟอันเป็ นประเพณีประจําถิน่ อันดีงามของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สบื ไป
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
สามารถส่งเสริม เชิดชูเกียรติคุณของศิลปิ น
แห่งชาติชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
สามารถส่งเสริมให้ผูน้ าํ ในศาสนพิธไี ด้มี
แนวทางในการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
ทีถ่ กู ต้องตรงกัน
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานสาธารณสุข

43 ฝึ กอบรมและศึกษา ดูงานเพือ่ ส่งเสริม
และอนุรกั ษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้แก่เยาวชน
และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
1 โครงการด้านการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อ
โรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ าํ้ และภัยทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
- อบรมการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจ
- อบรมป้ องกันควบคุมโรคเอดส์
- อบรมการป้ องกันควบคุมโรคเอดส์และ
การป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
- อบรมการป้ องกันควบคุมโรคเอดส์ใน
วัน VCT DAT

งบประมาณ
500,000

งบประมาณ
400,000

ระยะเวลา
ตามแผน

ระยะเวลา
ตามแผน
ม.ค. – ก.พ. 63

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. – ธ.ค. 62

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองแผนฯ

ก.ค. – ก.ย.63

เม.ย. – มิ.ย. 62
กองแผนฯ

มิ.ย. – ส.ค. 63

กองแผนฯ

กองแผนฯ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ตามแผน
สามารถส่งเสริมความรูแ้ ก่เยาวชนประชาชน
ให้มสี ่วนร่วมในการอนุรกั ษ์แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจการจัด
โครงการและความรูท้ ไ่ี ด้รบั อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.21)
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

ล่าช้า

ตามแผน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

-

-

ยกเลิก

ยกเลิก

ความก้าวหน้า

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
285,940
แล้วเสร็จ

32,500

98,550

จ่ายจริง

-

-

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

- อบรมให้ความรูด้ า้ นการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
2 โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก
- อบรมให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ การเลือก
ซื้ออาหาร
- อบรมให้ความรูโ้ รคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ าํ้ และ
ภัยทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
- อบรมให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพเบื้องต้น
- อบรมให้ความรูด้ า้ นทันตกรรม
- อบรบให้ความรูโ้ รคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา
- อบรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพจิต

3 โครงการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
- อบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กการทําลูก
ประคบ

งบประมาณ

382,500

400,000

แล้วเสร็จ

-

ตามแผน

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

42,516

ยกเลิก

-

จ่ายจริง
-

ก.ค. – ก.ย.63

-

ยกเลิก

ระยะเวลา
ตามแผน
ม.ค. – มี.ค. 63

กองแผนฯ

-

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

กองแผนฯ

ต.ค.62 –
ม.ค.63
เม.ย. – มิ.ย. 63

กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 61.05
มีความพึงพอใจต่อความรูท้ ไ่ี ด้รบั และคิดว่าจะ
สามารถนําไปใช้ได้

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

กองแผนฯ

-

ล่าช้า

ยกเลิก
แล้วเสร็จ

63,695

มิ.ย. – ส.ค. 63
เม.ย. – มิ.ย. 63

กองแผนฯ
กองแผนฯ

ล่าช้า

ล่าช้า

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

53,300

41,875

ต.ค. – ธ.ค. 62

เม.ย. – มิ.ย. 63

กองแผนฯ

กองแผนฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
- อบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กการนวด
แผนไทย
- อบรมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

- อบรมสัมมนา สมัชชาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
4 ฝึ กอบรมอาสาฉุกเฉิน (อฉช.)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข/ผูน้ าํ ชุมชน
- อบรมประชาชนทัวไป
่
5 ป้ องกันการจมนํา้ ในเด็ก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- อบรมให้ความรู ้ ฝึ กทักษะการเอาชีวติ
รอดจากการจมนํา้ แก่วทิ ยากรครู
- อบรมและฝึ กทักษะการเอาชีวติ รอดจาก
การจมนํา้ แก่เด็กและเยาวชน
- อบรมให้ความรูแ้ ละสัมมนาแก่กลุม่
อาสาสมัครป้ องกันการจมนํา้ ในเด็ก
- อบรมให้ความรูห้ ลักสูตรการทําคอกกัน้
เด็กแก่ผูเ้ ลี้ยงดูแลเด็ก

งบประมาณ

380,000

395,000

กองแผนฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ
ม.ค. – มี.ค. 63

ระยะเวลา
ตามแผน
เม.ย. – มิ.ย. 63
-

จ่ายจริง
-

ยกเลิก

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ตามแผน

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

-

-

122,460

ยกเลิก

ม.ค. – มี.ค. 63

ก.ค. – ก.ย. 63

-

กองแผนฯ

กองแผนฯ

ม.ค. – มี.ค. 63

ต.ค. – ธ.ค. 62
-

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

-

ตามแผน

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

กองแผนฯ

กองแผนฯ

มิ.ย. – ส.ค.63

85,350
กองแผนฯ

-

ตามแผน

ยกเลิก
แล้วเสร็จ

58,831

มิ.ย. – ส.ค.63
ต.ค. – ธ.ค. 62

กองแผนฯ
กองแผนฯ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

6 ส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

ระยะเวลา
ตามแผน
มิ.ย. – ส.ค.63
จ่ายจริง
-

ยกเลิก

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

งบประมาณ
250,000
-

ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ล่าช้า

จัดอบรมและศึกษาดูงานในพื้นทีจ่ งั หวัด
ลพบุรแี ละจังหวัดนครราชสีมาผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีช่องทางในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงสิทธิทผ่ี ูพ้ กิ าร
ควรจะได้รบั
จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่คนพิการ วันที่ 5
ส.ค.63

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูก้ ารส่งเสริม
อาชีพ หลักสูตรเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ
แก่ผูส้ ูงอายุในพื้นทีต่ าํ บลท่าไร่อาํ เภอเมือง
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

เม.ย. – มิ.ย. 63

80,020

-

ตามแผน

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

-

จ่ายจริง

กองแผนฯ

ระยะเวลา
ตามแผน

250,000

งบประมาณ

ต.ค. – ธ.ค. 62

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

8 พัฒนาผูส้ ูงอายุจงั หวัดนครศรีธรรมราช
-กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุ

ม.ค. – มี.ค. 63

300,000

-กิจกรรมอบรมดูแลและสิทธิผูส้ ูงอายุ

235,600

แล้วเสร็จ

กองแผนฯ
ต.ค. – ธ.ค. 62

133,800

400,000

-กิจกรรมส่งเสริมฟื้ นฟูและสร้าง
สมรรถภาพคนพิการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ต.ค. – ธ.ค. 62

9 ยกระดับคุณภาพชีวติ คนพิการ

-กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผูพ้ กิ าร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
350,000

800,000

งบประมาณ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10 พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาสและคนไร้ทพ่ี ง่ึ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
-กิจกรรมฝึ กอบรมและส่งเสริมอาชีพเพือ่
พัฒนาศักยภาพให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
คนไร้ทพ่ี ง่ึ

ที่
11 ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
-กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ประชาชน
-อบรมให้ความรูแ้ ละส่งเสริมอาชีพแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

ความก้าวหน้า

ตามแผน

จ่ายจริง

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

ระยะเวลา
ตามแผน

325,510

แล้วเสร็จ

จ่ายจริง

ยกเลิก

ความก้าวหน้า

ตามแผน

-

ในการดําเนิ นโครงการ

จัดกิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพหลักสูตรผลิต
รถสามล้อโยกสําหรับคนพิการ
จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีช่องทางประกอบอาชีพ
สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายใน
ชีวติ ประจําวัน

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
โอนเพิม่ 48,000 บาท

ม.ค. – มี.ค. 63

67,700

-

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

ม.ค. – มี.ค. 63

ระยะเวลา
ตามแผน
ธ.ค.62 – ก.ย.63

228,600

ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ดําเนินการ 2 กิจกรรม
1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละส่งเสริมอาชีพ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกสับปะรดและ
ทุเรียน อําเภอถํา้ พรรณรา (146,600.-) .กลุม่ ตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อความรูท้ ไ่ี ด้รบั ว่าจะสามารถ
นําไปใช้ประกอบอาชีพได้ คิดเป็ นร้อยละ 97.05
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
-กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจสิทธิเด็กและ
เยาวชน และระบบสภาเด็กและเยาวชน
-กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
-กิจกรรมสร้างภูมคิ ุม้ กันยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชน (To be number one)
-กิจกรรมสร้างเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
สังคมน่าอยู่
-กิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ ด็กและเยาวชน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน
13 พัฒนาสตรีจงั หวัดนครศรีธรรมราช
-กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาสตรี

งบประมาณ

1,000,000

500,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กองแผนฯ

กองแผนฯ

ระยะเวลา
ตามแผน

ต.ค. – ธ.ค. 62
ก.ค. – ก.ย. 63
ม.ค. – มี.ค. 63

จ่ายจริง

189,300
481,000

ความก้าวหน้า

ยกเลิก

กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การเข้าร่วมโครงการในระดับมากทีส่ ุด
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

จัดกิจกรรมควบรวมกับกิจกรรมค่ายเด็ก
และเยาวชน

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ในการดําเนิ นโครงการ
2.กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
อาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (การปลูกมังคุด) (82,000.-)

-

ล่าช้า
ตามแผน

ตามแผน

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

58,900

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ยกเลิก
ม.ค. – มิ.ย. 63

189,300

แล้วเสร็จ

-

เม.ย. – ส.ค. 63

320,700

มี.ค. – พ.ค. 63

ต.ค. – ธ.ค. 62

กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 91.20 มีความพึง
พอใจต่อประสบการณ์และความรูท้ ไ่ี ด้รบั
จากการเข้าร่วมโครงการ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
242,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

ระยะเวลา
ตามแผน
ก.พ. – เม.ย. 63
จ่ายจริง
-

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ตามแผน

14 กิจกรรมวันสตรีสากล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วเสร็จ

กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่
4.60)
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ในการดําเนิ นโครงการ
งดกิจกรรมตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว118
ลว. 18 มี.ค. 63

64,200

กองแผนฯ
ต.ค. – ธ.ค. 62

500,000

15 ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
-กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว

ตามแผน

ตามแผน

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

170,400
กองแผนฯ
1,469,530

ต.ค. – ธ.ค. 62
2,500,000

ต.ค. – ธ.ค. 62

-กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์
16 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
-กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นพืช

1.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะพร้าวนํา้ หอม
จํานวน 2รุ่น (498,225.-)
2.กิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูก
พริกไทยฯ(148,700.-)
3. กิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมด้านการปลูก
ละมุดฯ(290,550.-)
4. กิจกรรมฝึ กอบรมการปลูกสละอินโดและ
มะนาวไข่ฯ (165,255 )
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ที่

งบประมาณ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ล่าช้า

จ่ายจริง

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ระยะเวลา
ตามแผน

197,880

แล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ม.ค. – มี.ค. 63

247,375

กิจกรรมฝึ กอบรมเลี้ยงไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์แบบอินทรีย ์ ลดต้นทุนฯ
กิจกรรมฝึ กอบรมเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามเสริม
รายได้ให้แก่เกษตรกร
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

6. กิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการ
ปลูกผักเขลียงและฝรัง่ กิมจูฯ (210,800.-)

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ในการดําเนิ นโครงการ
5. กิจกรรมฝึ กอบรมการทําปุ๋ยหมักจาก
วัชพืชในถิน่ (ต้นกง) (156,000.- )

-กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นปศุสตั ว์

เม.ย. – มิ.ย. 63

ตามแผน

-กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นประมง

แล้วเสร็จ

ก.ค. – ก.ย. 63
ธ.ค.62 – ก.ค.63

1,859,135

ยกเลิก

กองแผนฯ

-

2,500,000
2,000,000

เม.ย. – มิ.ย. 63

-กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นแปรรูป
อาหารและบรรจุภณั ฑ์
-กิจกรรมอบรมให้ความรูอ้ าชีพระยะสัน้
อืน่ ๆ
17 ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืช แก่เกษตรกรใน
พื้นทีอ่ าํ เภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดําเนินการ 7 กิจกรรม
1. อบรมให้ความรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการปลูก
มังคุดและทุเรียน(395,850.-) กลุม่ เกษตรกรนํา
ความรูไ้ ปใช้ไปใช้เพือ่ ประกอบเป็ นอาชีพเสริม
ร้อยละ 82.80
2.อบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิม
สยามและโกโก้สร้างรายได้ฯ (130,100.-)
3.อบรมส่งเสริมอาชีพทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพือ่ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
(190,800.-)
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อบจ.นศ.

งบประมาณ

2,000,000

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กองแผนฯ

ระยะเวลา
ตามแผน

ธ.ค.62 – ส.ค.63

จ่ายจริง

34,500

ความก้าวหน้า

แล้วเสร็จ

ในการดําเนิ นโครงการ

4. อบรมเกษตรกรรมทางเลือกให้ความรูด้ า้ น
การปลูกละมุด(341,770.-)กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 89.73 มีความเข้าใจและสามารถนํา
ความรูไ้ ปใช้ปลูกละมุด (พันธุก์ ระสวยมาเลย์) ได้
5.อบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิม
สยามและทุเรียนหมอนทอง (202,160.-)กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 81.90 มีความรูแ้ ละความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปลูกส้มโอทับทิมสยามและ
ทุเรียนหมอนทอง
6.อบรมส่งเสริมอาชีพสร้างความมันคงทางด้
่
าน
อาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (185,225.-)กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ
94.60 ได้รบั ความรูแ้ ละมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูกมังคุดและทุเรียน ร้อยละ 86.10 จะนํา
ความรูไ้ ปทําเป็ นอาชีพเสริม
7.ฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิส่งเสริม
เกษตรกรรมทางเลือกการปลูกมังคุด ทุเรียน
และเงาะ (413,230.-)

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

ตามแผน

จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
แรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์
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ระยะเวลา
ตามแผน
พ.ย.62 – ส.ค.63

งบประมาณ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม
1,800,000

ที่
19 โครงการด้านการพัฒนาสังคม อบจ.นศ.
ธ.ค.62 – มิ.ย.63

กองแผนฯ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

กองแผนฯ

งบประมาณ

1,000,000

4) แผนงานงบกลาง
โครงการ/กิจกรรม
530,628

ระยะเวลา
ตามแผน
-

20 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.นศ.

ที่
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรูใ้ น
การป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการทําหน้ากากอนามัย
เพือ่ การป้ องกันตนเอง

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

ยกเลิก

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
285,330
แล้วเสร็จ
-

จ่ายจริง
530,628

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ในการดําเนิ นโครงการ
ตามแผน
กิจกรรมผลิตรถเข็นคนพิการ 23-25 ก.ค.
63
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ตามแผน
ฝึ กอบรมแก่บคุ ลากรในสังกัด อปท. ผูน้ าํ
หมู่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่
อสม. และประชาชน เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ น ครู ก
ในการเผยแพร่ความรูจ้ าํ นวน 3 รุ่น กลุม่
ตัวอย่าง ร้อยละ 100 มันใจว่
่ าสามารถนํา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปเผยแพร่แก่ผูอ้ น่ื ได้
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5. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและพลังงาน
(1) แผนงานการเกษตร

100,000
กองทรัพยากรฯ

กองทรัพยากรฯ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

พ.ค. – ก.ย. 63

ก.พ. – เม.ย. 63

ม.ค. – มี.ค. 63

ระยะเวลา
ตามแผน

-

42,685

170,000

93,000

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ยกเลิก

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ตามแผน

ตามแผน

-

ล่าช้า

ล่าช้า

ขาดเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามชํานาญเฉพาะด้าน

รัว้ คอนกรีต (รัว้ คาวบอย) 3 ชัน้

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ยาว 100 เมตร

ผลสําเร็จในการดําเนิ น

200,000

กองทรัพยากรฯ

เม.ย. – มิ.ย. 63

83,100

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

1,000,000

กองทรัพยากรฯ

พ.ค. – ก.ค. 63

20,975

แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า

119,000

กองทรัพยากรฯ

ก.ค. – ก.ย. 63

155,250

จ่ายจริง

1 สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งเรียนรู ้
พันธุกรรมพืช
-ก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ณ
หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหมคีรี
-ก่อสร้างรัว้ คอนกรีตสําเร็จรูป
(รัว้ คาวบอย 3 ชัน้ ) ณ หมู่ท่ี 3
ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหมคีรี
-ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นทีไ่ ม่นอ้ ย
กว่า 60 ตารางเมตร
2 ธนาคารปู
97,700

กองทรัพยากรฯ

มี.ค. – พ.ค. 63

งบประมาณ

3 บ้านปลาสะอาดคืนธรรมชาติทะเล

31,900

กองทรัพยากรฯ

โครงการ/กิจกรรม

4 อนุรกั ษ์และฟื้ นฟูป่าชายเลน/ชายหาด

199,300

จัดตัง้ ธนาคารปู 1 แห่ง สมาชิก 40 คน
ความพึงพอใจ 91.36%
ปะการังเทียมได้รบั การทําความสะอาด 200
แท่ง ความพึงพอใจ 90.16%
ปลูกป่ าชายเลนเพิม่ จํานวน 800 ต้น ความ
พึงพอใจ 93.12%
อบรมและจัดทําซัง้ กอ จํานวน 100 ชุด
ความพึงพอใจ 91.85%

ที่

5 วางซัง้ กอเพือ่ เป็ นแหล่งอนุบาลและอาศัยของ
สัตว์นาํ้
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ระยะเวลา
ตามแผน
ก.พ. – พ.ค. 63
246,490

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กองทรัพยากรฯ
ธ.ค. 62 – ก.พ.63

159,075

แล้วเสร็จ

งบประมาณ
300,000
กองทรัพยากรฯ

ต.ค. 62–ก.ย.63

192,464

โครงการ/กิจกรรม

400,000

กองทรัพยากรฯ

เม.ย. – มิ.ย. 63

ที่
6 ฝึ กอบรมเยาวชนพีเ่ ลี้ยง หลักสูตรการ
จัดการกระบวนค่ายเยาวชน
7 ค่ายเยาวชน เรียนรูจ้ ากภูสู่ทะเล

1,000,000

กองทรัพยากรฯ

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

8 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม

200,000

จ่ายจริง
-

9 ฝึ กอบรมงานรุขกรรมขัน้ ต้น เพือ่ การดูแล
ต้นไม้ใหญ่

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ผลสําเร็จในการดําเนิ น
ยกเลิกตามมาตรการป้ องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019
ตามแผน
อบรมเยาวชน จํานวน 2 รุ่นๆละ50 คน
มีความพึงพอใจ รุ่นที1่ ร้อยละ 88.62 ,
รุ่นที่ 2 ร้อยละ 87.14
ตามแผน
ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย ครัง้ ที่ 1
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อปท. 95 หน่วยงานอืน่
3 มีคนเข้าร่วม 204 คน มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 91.44
2.ขนส่งของเสียอันตราย
ครัง้ ที่ 2 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อปท. 93
หน่วยงานอืน่ 8 มีคนเข้าร่วม 245 คน มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.37
3.ฝึ กอบรมการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชเพือ่
เพิม่ พื้นทีส่ เี ขียว จัดอบรม 1 วัน มีผูเ้ ข้าร่วม
อบรม 165 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ
91.44
ล่าช้า
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
จัดอบรม วันที่ 1 จํานวน 112 คน วันที่
2-5 (ภาคปฏิบตั )ิ จํานวน 60 คน
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.20
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 ก่อสร้างฝายชะลอนํา้ /ทางนํา้ ล้น/ฝายนํา้
ล้นในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
-ก่อสร้างฝายกักเก็บนํา้ คลองซอ
หมู่ท่ี 7,8 ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอท่าศาลา
1,272,000

งบประมาณ

กองทรัพยากรฯ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ม.ค. – มิ.ย.63

ระยะเวลา
ตามแผน

-

จ่ายจริง

ความก้าวหน้า

35,825

52,331

65,260

43,731

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
92,885
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
หน่ วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ตามแผน
ม.ค. – ก.พ. 63

งบประมาณ
กองทรัพยากรฯ

โครงการ/กิจกรรม
93,000

ที่
11 อบรมอาสาจราจร

ก.พ. – มี.ค. 63

มิ.ย.–ส.ค. 63

ม.ค.–ก.พ. 63

เม.ย. – มิ.ย. 63

กองทรัพยากรฯ

กองทรัพยากรฯ

กองทรัพยากรฯ

กองทรัพยากรฯ

103,000

100,000

105,000

87,000

12 ฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
13 อบรมอาสาสมัครหน่วยกูภ้ ยั เครือข่าย
อบจ.นศ.
14 ฝึ กอบรมให้ความรูเ้ รื่อง อัคคีภยั ใน
สถานศึกษา
15 ฝึ กอบรมซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยและกูภ้ ยั ทางนํา้

ผลสําเร็จในการดําเนิ น

ระหว่างก่อสร้าง

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา

ล่าช้า

ตามแผน

ล่าช้า

กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความรูท้ ่ไี ด้รบั
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลีย่ 4.54)

ชะลอโครงการช่วง COVID-19 ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรู เ้ รื่องการจัดการสาธารณภัยและภัย
จากสารเคมีเบื้องต้น

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามแผน
กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจต่อความรูจ้ ากการ
ฝึ กอบรม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.27)
ล่าช้า
ชะลอโครงการช่วง COVID-19 ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรูเ้ รื่องอุบตั ภิ ยั ทางถนน

ตามแผน

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู เ้ รื่องการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางนํา้ เบื้องต้น
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ที่

(3) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

16 ศึกษาวิจยั สร้างฐานข้อมูลและระบบการ
บริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
จากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 บริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผล
สู่ชมุ ชน
18 ประกวดสร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้

แล้วเสร็จ

ตามแผน

ตามแผน

ระยะเวลาตามแผน
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

99,400

แล้วเสร็จ

งบประมาณ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
หลัก
กองทรัพยากรฯ

พ.ย.62 – ก.พ. 63

131,538

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทําระบบรวมแบบ Smart Office

437,000

กองทรัพยากรฯ

ม.ค. – ส.ค. 63

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

100,000

กองทรัพยากรฯ

จ่ายจริง
-

150,000

ประชาชนในพื้นทีต่ าํ บลปากนคร
มีความรูใ้ นการจัดการขยะต้นทาง
มีถงั ขยะเปี ยกในครัวเรือน
มีนกั เรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความ
สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิง่ ประดิษฐ์
ดังนี้
1.ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจาก
วัสดุเหลือใช้
- ระดับประถมศึกษา 11 ผลงาน
- ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) 23
ผลงาน
- ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) 7
ผลงาน
2.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 21
ผลงาน ความพึงพอใจ 83.48%
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ที่

6. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประปา
หมู่บา้ น

โครงการ/กิจกรรม

(2) แผนงานสาธารณสุข

2 ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง จุดเสีย่ ง
ย่านธุรกิจชุมชน เส้นทางคมนาคมของ
อบจ.นศ.

ที่
3 ก่อสร้าง บํารุงรักษา บ่อบาดาล และ
ระบบประปา
4 ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตัง้ ระบบ
สูบนํา้ บาดาล หมู่ท่ี 3,5,8,14,16
ตําบลละอาย อําเภอฉวาง
5 ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตัง้ ระบบสูบนํา้
บาดาล บ้านตรอกแค หมู่ท่ี 4,
บ้านควนสะตอ หมู่ท่ี 5 และบ้านไสหร้า
หมู่ท่ี 8 ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

งบประมาณ
109,000

กองทรัพยากรฯ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ก.พ. – มี.ค. 63

ระยะเวลาตามแผน

ระหว่าง
ดําเนินการ

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
66,310
แล้วเสร็จ
-

ความก้าวหน้า
ยกเลิก

ธ.ค. 62 – เม.ย. 63

ระยะเวลาตามแผน

จ่ายจริง
-

กองช่าง

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ต.ค. 62 – ก.ค. 63

2,681,500

กองทรัพยากรฯ

งบประมาณ
2,000,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

เบื้องต้นได้ชะลอโครงการช่วง COVID-19
ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ประชาชนในพื้นที่มคี วามรูเ้ รื่องการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมูบ่ า้ นและสามารถซ่อมบํารุง

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
ล่าช้า

ล่าช้า

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผูร้ บั จ้างไม่ได้เข้ามาทําสัญญาทําให้โครงการ
ตกไป
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ล่าช้า

-

ล่าช้า

ธ.ค. 62 – มี.ค.63

-

กองทรัพยากรฯ

มี.ค.63 – มิ.ย.63

1,609,000

กองทรัพยากรฯ

ระหว่าง
ดําเนินการ
965,000

ระหว่าง
ดําเนินการ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
1,500,000

ระยะเวลาตามแผน

ระยะเวลาตามแผน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

พ.ย. 62 – มี.ค. 63

ต.ค. 62 – ส.ค. 63

กองช่าง

กองทรัพยากรฯ

2,800,000

ม.ค. – มี.ค. 63

ม.ค. – เม.ย. 63

ต.ค. 62 – ก.พ. 63

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1,552,000

5,357,000

2,790,000

งบประมาณ

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น
ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของ อบจ.นศ.

ที่
7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายนาคลอง-เขาพระ
หมู่ท่ี 10,11 ตําบลขนอม อําเภอขนอม
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายสระเหล็ก หมู่ท่ี 1
ตําบลควนทอง อําเภอขนอม-หมู่ท่ี 12
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกาโห่เหนือ-บ้านนายเจิม
หมู่ท่ี 4 ตําบลนาหมอบุญ
อําเภอจุฬาภรณ์
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 72
พรรษาประชาอุทศิ หมู่ท่ี 4,7
ตําบลไสหร้า อําเภอฉวาง

จ่ายจริง
-

จ่ายจริง
2,793,200

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน
การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการดําเนิ นงาน

ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

1,818,000

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ล่าช้า
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา
0.05 เมตร

-

ระหว่าง
ดําเนินการ
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11

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16

15

14

13

12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดาบณรงค์-บ้านนายประทัย
หมู่ท่ี 11 ตําบลสวนหลวง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองปลิง หมู่ท่ี 13
ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกบ้านควนปริง-บ้านนายสวัสดิ์
สายแก้ว หมู่ท่ี 9 ตําบลวังอ่าง
อําเภอชะอวด
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าสะท้อน (คลองบางกลม)
หมู่ท่ี 2 ตําบลชะอวด-หมู่ท่ี 4
ตําบลบ้านตูล อําเภอชะอวด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชลประทาน - บางเนียน หมู่ท่ี 2
ตําบลแม่เจ้าอยู่หวั อําเภอเชียรใหญ่
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท้องลาน หมู่ท่ี 5
ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่

งบประมาณ
1,935,000

3,533,000

2,000,000

3,640,000

4,764,000

3,002,000

หน่ วยงานรับผิดชอบ
พ.ย. 62 – ม.ค. 63

ระยะเวลาตามแผน

พ.ย. 62 – มี.ค. 63

ธ.ค. 62 – มี.ค. 63

ม.ค. – มิ.ย. 63

ม.ค. – มี.ค. 63

ธ.ค. 62 – มิ.ย. 63

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

จ่ายจริง
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ล่าช้า

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

ระหว่างสัญญาจ้าง

ระหว่างขออนุมตั แิ บบแปลน

ผลการดําเนิ นงาน

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

-

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

2,756,432

แล้วเสร็จ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 1,135 เมตร หนา 0.15 เมตร
1,769,803

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.15 เมตร
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17

ที่

โครงการ/กิจกรรม

20

19

18

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองทวยเทพ หมู่ท่ี 7
ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนํา้ ยาว-นาท้อน หมู่ท่ี 3
ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอท่าศาลา
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังทน หมู่ท่ี 2 ตําบลนํา้ ตก
อําเภอทุ่งสง
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายบ้านไสใหญ่ – บ้านทีว่ งั
(นศ.ถ.1-0038) แบบ Pavement In
Place Recycling ตําบลถํา้ ใหญ่,
ตําบลทีว่ งั อําเภอทุ่งสง

21
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายบ้านซอย 2 –บ้านกรุงหยันใต้
หมูท่ ่ี 3 ตําบลกรุงหยัน เชื่อมต่อ
หมูท่ ่ี 8 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวคด-หนองนํา้ ขาว หมู่ท่ี 2
ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน

งบประมาณ
1,998,000

1,800,000

1,864,000

4,710,000.

2,874,000

2,000,000

หน่ วยงานรับผิดชอบ
พ.ย. 62 – มิ.ย. 63

ระยะเวลาตามแผน

ต.ค. 62 – มี.ค. 63

ม.ค. – มี.ค. 63

พ.ย. 62 – พ.ค. 63

ม.ค. – พ.ค. 63

ม.ค. – เม.ย. 63

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

จ่ายจริง
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ล่าช้า

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

รอเอกสารขออนุญาตจากกองแผนฯ

ผลการดําเนิ นงาน

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

-

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

-

ยกเลิก

ล่าช้า

-

แล้วเสร็จ

องค์กรปกครองแห่งพื้นทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ
1,260,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร
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23

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29

28

27

26

25

24

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสะพานคลองเก หมู่ท่ี 9
ตําบลนบพิตาํ อําเภอนบพิตาํ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคูส่งนํา้ บางดี - นานอก หมู่ท่ี
6,2 ตําบลปากแพรก อําเภอปากพนัง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบางไผ่เทพสิทธาราม หมู่ท่ี 7
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากพนัง
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองเกาะรุง้ หมู่ท่ี 1
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากพนัง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคุม้ หมู่ท่ี 4 ตําบลพรหมโลก
อําเภอพรหมคีรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นศ.ถ14-004 (ห้วยเตง 1 ซอย 1)
หมู่ท่ี 2 ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อมสัมพันธ์ หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยทรายขาว
ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน

งบประมาณ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาตามแผน
จ่ายจริง
2,222,222

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน

ระหว่างสัญญาจ้าง

พ.ย. 62 – มี.ค. 63

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

กองช่าง

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

3,525,000

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

2,370,000

กองช่าง

ม.ค. – มิ.ย. 63

-

แล้วเสร็จ

ล่าช้า

กองช่าง

1,289,952

แล้วเสร็จ

7,000,000

พ.ย. 62 – มี.ค. 63

2,990,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร
ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ระหว่างจัดทําราคากลาง

ธ.ค. 62 – พ.ค. 63

ก.พ. – มิ.ย. 63

กองช่าง

ธ.ค. 62 – เม.ย. 63

-

กองช่าง

2,000,000

กองช่าง

ก.พ. – เม.ย. 63

3,640,000

3,000,000

กองช่าง

ล่าช้า

2,000,000

ระหว่าง
ดําเนินการ
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30

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36

35

34

33

32

31

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายรายได้จงั หวัด 1
หมู่ท่ี 2,8,3 ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโต๊ะฉ๊ะ หมู่ท่ี 5 ตําบลนาเคียน
อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทับชัน-นาป๋ อง หมู่ท่ี 7
ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจ่าชา หมู่ท่ี 9 ตําบลนาเคียน
อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองฝรัง่ ถม หมู่ท่ี 8 ตําบลท่างิ้ว
อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งในสระ – เขตอําเภอพรหมคีรี
หมู่ท่ี 7 ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาโหนดตก - นาตอ หมู่ท่ี 2,5
ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ก.พ. – พ.ค. 63

ระยะเวลาตามแผน

งบประมาณ
กองช่าง

จ่ายจริง
ความก้าวหน้า
2,745,000
แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

4,500,000

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอน
กรีต ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 1,160
เมตร หนา 0.05เมตร
ระหว่างสัญญาจ้าง
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

มี.ค. – พ.ค. 63

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

กองช่าง

-

แล้วเสร็จ

1,195,000

1,057,000

1,389,000

กองช่าง

ก.พ. – เม.ย. 63

ก.พ. – เม.ย. 63

ก.พ. – เม.ย. 63

กองช่าง

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560
เมตร หนา 0.15 เมตร
ระหว่างสัญญาจ้าง

1,371,000

1,735,000

-

ล่าช้า

ม.ค. – มี.ค. 63

ระหว่างสัญญาจ้าง

กองช่าง

ม.ค. – เม.ย. 63

ล่าช้า

1,724,000

กองช่าง

-

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
2,230,000

ระหว่าง
ดําเนินการ
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37

ที่

โครงการ/กิจกรรม

43

42

41

40

39

38

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อู่ตะเภา หมู่ท่ี 10 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองส้อน หมู่ท่ี 2
ตําบลมะม่วงสองต้น อําเภอเมือง
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายแยก ทล.403-แยก อสมท.
(ตอนที่ 2) หมู่ท่ี 3 ตําบลร่อนพิบูลย์
อําเภอร่อนพิบูลย์
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ท่ี 8
ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสายเงิน-เขาวัง หมู่ท่ี 2
ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายหลังโรงงานปลาป่ น
หมู่ท่ี 13 ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายท่วง พัดมี-สนามกีฬาไสตั ๊กแตน
หมู่ท่ี 2 ตําบลเขาน้อย อําเภอสิชล

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาตามแผน

งบประมาณ
จ่ายจริง
-

ผลการดําเนิ นงาน

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างรอส่งงานจ้าง

ระหว่างขัน้ ตอนพัสดุ

ม.ค. – เม.ย. 63

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

กองช่าง

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

3,178,000

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

-

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ
ระหว่าง
ดําเนินการ

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ม.ค. – พ.ค. 63

ก.พ. – มิ.ย. 63

ก.พ. – ก.ค. 63

-

แล้วเสร็จ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

954,000

ล่าช้า

1,234,567

แล้วเสร็จ

1,330,000

3,408,000

4,000,000

ม.ค. – มี.ค. 63

ก.พ. – พ.ค. 63

กองช่าง

ม.ค. – เม.ย. 63

กองช่าง

1,500,000

กองช่าง

5,066,000

2,000,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480
เมตร หนา 0.05 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 925
เมตร หนา 0.15 เมตร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชายเขาเกียรติ หมู่ท่ี 12,3
ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสิชล
45

46

47

48

49

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองท่าหมืน่ สี หมู่ท่ี 7 ตําบลสิชลหมู่ท่ี 9 ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองท่าน้อย หมู่ท่ี 8 ตําบลทุ่งปรัง
- หมู่ท่ี 9 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฟื้ นฟูเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 3
ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านรามแก้ว หมู่ท่ี 2 –
บ้านเทพนิมติ หมู่ท่ี 5 ตําบลรามแก้ว
อําเภอหัวไทร
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายปลายคลองช่อนฉา เขาพังไกร หมู่ท่ี 4,5 ตําบลรามแก้ว –
หมู่ท่ี 5 ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร

งบประมาณ
กองช่าง

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ม.ค. – เม.ย. 63

ระยะเวลาตามแผน
จ่ายจริง
1,234,567

ความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน

ระหว่างขออนุมตั ิ

1,990,000

ล่าช้า

ระหว่างจัดทําราคากลาง

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 920
เมตร หนา 0.15 เมตร
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ม.ค. – มิ.ย. 63

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

กองช่าง

-

แล้วเสร็จ

3,000,000

869,999.68

ล่าช้า

ม.ค. – ส.ค. 63

พ.ย. 62 – ม.ค. 63

แล้วเสร็จ

กองช่าง

กองช่าง

2,977,000

8,800,000

1,500,000

พ.ย. 62 – ม.ค. 63

ล่าช้า

กองช่าง

ธ.ค. 62 – ก.พ. 63

แล้วเสร็จ

2,987,000

กองช่าง

3,964,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640
เมตร หนา 0.15 เมตร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร
3,969,000

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,175 เมตร หนา 0.05 เมตร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

54

53

52

51

บํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง
ถนนตามภารกิจถ่ายโอน
ปรับปรุงถนน สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางระบายนํา้ ฯลฯ ทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.นศ.
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายทานพอ - สถานีรถไฟ
กะเปี ยด (นศ.ถ.1-0034) ตําบลไม้
เรียง ตําบลกะเปี ยด ตําบลนาเขลียง
อําเภอฉวาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต (แบบ Pavement In
Place Recycling) สายหนองหอย
หมู่ท่ี 9 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านนายอํานาจ –
เขตตําบลบางรูป รหัสสายทาง
นศ.ถ.107-23 หมู่ท่ี 1 ตําบลทุง่ สัง
อําเภอทุ่งใหญ่

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาตามแผน
จ่ายจริง
-

งบประมาณ
ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ผลการดําเนิ นงาน

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างสัญญาจ้าง

ระหว่างสัญญาจ้าง

กองช่าง

ล่าช้า

ระหว่างสัญญาจ้าง

33,800,000

ล่าช้า

ระหว่างขัน้ ตอนพัสดุ

-

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ
ระหว่าง
ดําเนินการ

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ระหว่างขัน้ ตอนพัสดุ

ต.ค. 62 – ส.ค. 63

ก.พ. – พ.ค. 63

ม.ค. – เม.ย. 63

ม.ค. – เม.ย. 63

ล่าช้า

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

16,000,000

3,000,000

4,525,000

1,208,000

ระหว่าง
ดําเนินการ
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55

ที่

โครงการ/กิจกรรม

59

58

57

56

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
สายราชมงคล 1 หมู่ท่ี 9 ตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอทุ่งใหญ่
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายทหารช่าง
(สายสามแยกถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง)
หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านวังปลิง หมู่ท่ี 5
ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายชะเมา-นาเพลง หมู่ท่ี 1
ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอท่าศาลา
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านเจดียพ์ ่อท่านคล้ายบ้านท่าจีน (นศ.ถ.1-0085)
ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน
ตําบลหลักช้าง อําเภอช้างกลาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีตสายบ้านลํานาว –
บ้านทรายขาว (นศ.ถ.1-0087)
ตําบลบ้านลํานาว ตําบลบางขัน
อําเภอบางขัน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาตามแผน

ผลการดําเนิ นงาน

ระหว่างสัญญาจ้าง

งบประมาณ

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

1,000,000

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างสัญญาจ้าง

จ่ายจริง
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ล่าช้า

ม.ค. – มี.ค. 63

-

แล้วเสร็จ

กองช่าง

2,064,000

1,000,000

ธ.ค. 62 – ก.พ. 63

-

ม.ค. - มี.ค. 63

กองช่าง

ก.พ. – มิ.ย. 63

กองช่าง

2,070,000

กองช่าง

ล่าช้า

ล่าช้า

7,000,000

เม.ย. – ส.ค. 63

ระหว่างสัญญาจ้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอน
กรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร
ระหว่าง คคก.พิจารณาผล ทําหนังสือ
สอบถามรมบัญชีกลาง

กองช่าง

-

ระหว่าง
ดําเนินการ

3,300,000

ระหว่าง
ดําเนินการ
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60 ปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายอ่าวบ่อ –
เกาะเพชร หมู่ท่ี 5 ตําบลบางนบ
อําเภอหัวไทร
61 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต สายบ้านหัวไทร –
บ้านปากคลองแดน (นศ. ถ 1-0059)
ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร

งบประมาณ
1,597,500

8,050,000

หน่ วยงานรับผิดชอบ
พ.ย. 62 – ม.ค. 63

ระยะเวลาตามแผน

มี.ค. – ส.ค. 63

กองช่าง

กองช่าง

-

จ่ายจริง
-

ระหว่าง
ดําเนินการ

ความก้าวหน้า
ระหว่าง
ดําเนินการ

ผลการดําเนิ นงาน

ระหว่างทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

การบริหารเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่าช้า
ระหว่างก่อสร้าง

ล่าช้า
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความสําเร็จในการพัฒนา
(1) ประสิทธิภาพ
 ความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน

การประเมินผลผลิตจากการดําเนินโครงการพัฒนาในปี 2563 พบว่าจากจํานวนโครงการที่
กําหนดไว้ในแผนดําเนินงาน ประจําปี 2563 ทัง้ สิ้น 230 โครงการ ตัง้ จ่ายรายการใหม่ ตามแผนดําเนินงานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2562 จํานวน 1 โครงการ รวมโครงการทัง้ สิ้น 231 มีการดําเนินการแล ้วเสร็จทันในห้วงปี งบประมาณ 117
โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 48 โครงการ ยกเลิก 66 โครงการ พบว่าภาพรวมการดําเนินโครงการในปี งบประมาณ
2563 มีประสิทธิภาพในความก้าวหน้าของโครงการในยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ดังนี้
ตาราง 7 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนา ปี งบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
รวม

จํานวน
โครงการรวม
16
72
43
21
18
61
231

จํานวนโครงการ
แล้วเสร็จ
โครงการ ร้อยละ

9
28
30
17
15
18
117

52.94
38.89
69.77
80.95
83.33
29.51
50.65

ระหว่างดําเนิ นการ
โครงการ
ร้อยละ

2
3
1
0
1
41
48

11.76
4.17
2.36
0
5.56
67.21
20.78

ยังไม่ดาํ เนิ นการ
โครงการ ร้อยละ

-

-

ยกเลิก
โครงการ ร้อยละ

5
41
12
4
2
2
66

29.41
56.94
27.91
19.05
11.11
3.28
28.57

จากตาราง 7 โครงการที่ดาํ เนินการแลว้ เสร็จในห้วงปี งบประมาณ 2563 มีจาํ นวน 117 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 50.65 ของโครงการทัง้ หมด โดยยุทธศาสตร์ทส่ี ามารถดําเนินการได้แล ้วเสร็จมากทีส่ ุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี
5 ด้าน ดําเนินการได้แล ้วเสร็จ คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ยุทธศาสตร์ทด่ี าํ เนินการได้แล ้วเสร็จน้อยทีส่ ุด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็ นร้อยละ 29.51
 ผลิตภาพต่อหน่ วยเวลา

ผลลัพธ์ในการดําเนินโครงการจากจํานวนโครงการทัง้ หมด 231 โครงการ มีการดําเนินการแลว้ เสร็จ
ทันในห้วงปี งบประมาณ 74 โครงการ ตามทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแลว้ เมือ่ พิจารณาต่อเนื่องไปในประเด็นการบริหารเวลาหรือ
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา โดยเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ดาํ เนินการจริงกับเวลาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ตามแผนการดําเนินงาน พบว่า
ภาพรวมการดําเนินโครงการในปี งบประมาณ 2563 มีประสิทธิภาพในการบริหารเวลาของโครงการในยุทธศาสตร์ดา้ น
ต่างๆ ดังนี้
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ตาราง 8 แสดงประสิทธิภาพการบริหารเวลาในการดําเนินโครงการพัฒนา ปี งบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
รวม

จํานวนโครงการ
รวม
16
72
43
21
18
61
231

ตามกําหนด

การบริหารเวลา
ล่าช้า

ยกเลิก

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ

ร้อยละ

6
21
27
9
11
0
74

37.50
29.17
62.79
42.86
61.11
0
32.03

5
10
4
8
5
59
91

31.25
13.89
9.30
38.10
27.78
96.72
39.39

5
41
12
4
2
2
66

31.25
56.94
27.91
19.05
11.11
3.28
28.57

จากตาราง 8 โครงการที่ส ามารถบริ ห ารเวลาได้แ ล ว้ เสร็ จ ตามกํา หนดมีจ ํา นวน 74 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 32.03 ของโครงการทัง้ หมด ล่าช้ากว่าที่กาํ หนดไว้ในแผนการดําเนินงาน 91 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
39.39 โดยยุทธศาสตร์ทส่ี ามารถดําเนินการได้แล ้วเสร็จตามกําหนดมากทีส่ ุด คือยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี คิดเป็ นร้อยละ 62.79 และยุทธศาสตร์ทด่ี าํ เนินการล่าช้ามากทีส่ ุด คือยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็ นร้อยละ 96.72
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 การบริหารงบประมาณ

ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี 2563 พบว่ า มีก าร
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายไว้ทงั้ สิ้น 1,258,431,000 บาท มีรายจ่ายจริงเพือ่ การดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
1,112,900,669.10 บาท เบิกจ่ายแลว้ 628,186,494.81 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.45 ระหว่างรอเบิกจ่าย 167,011,700 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ยังไม่เบิกจ่าย/เหลือจ่าย 317,702,474.29 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.55 รายจ่ายนอกข้อบัญญัติ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุ นให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ วงเงิน 48,479,565.76 บาท
เบิกจ่ายแล ้วเป็ นเงิน 43,542,776.76 บาท ระหว่างรอเบิกจ่าย 4,936,789 บาท รายละเอียดปรากฏในตาราง9
ตาราง 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณ
ที่ได้รบั

1. รายจ่ายตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
1.1 การบริหารจัดการองค์กร
33,208,100.00
33,208,100.00
1.2 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกีฬา
133,802,800.00 133,802,800.00
1.3 การศึกษา ศาสนาฯ
43,026,000.00
43,026,000.00
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
15,849,500.00
18,880,128.00
1.5 ทรัพยากร สิง่ แวดล้อมฯ
5,194,000.00
6,094,900.00
1.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
222,491,000.00 218,441,000.00
1.7 รายจ่ายค่าครุภณั ฑ์
16,935,700.00
31,951,550.00
1.7 รายจ่ายในการบริหาร
787,923,900.00 627,496,191.10
รวม
1,258,431,000.00 1,112,900,669.10

การเบิกจ่าย
เบิกจ่ายแล้ว

ระหว่างรอเบิกจ่าย

ยังไม่เบิกจ่าย/
เหลือจ่าย

14,773,007.00
13,930,225.00
22,817,199.00
7,768,485.00
1,684,009.00
34,066,053.00
4,285,300.00
528,862,216.81

35,000,000.00
1,423,000.00
127,200.00
130,461,500.00
-

18,435,093.00
122,494,859.19
23,794,199.00
11,111,643.00
3,138,891.00
94,254,427.00
27,666,250.00
16,807,112.10

628,186,494.81

167,011,700.00

317,702,474.29

48,479,565.76

43,542,776.76

4,936,789.00

-

48,479,565.76
1,258,431,000.00 1,161,380,234.86

43,542,776.76
671,729,271.57

4,936,789.00
171,948,489.00

-

2. รายจ่ายนอกข้อบัญญัตงิ บประมาณ
2.1 เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
รวม
รวมงบประมาณ

-
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(2) ประสิทธิผล
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในรอบ 1 ปี
การสํา รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่มีต่ อ บทบาทขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครศรีธรรมราชในการดําเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในรอบปี งบประมาณ 2563 กําหนดกลุม่ เป้ าหมาย คือ
ผู ท้ ่ีมีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย กับ โครงการพัฒ นาและผู ท้ ่ีเ ข้า ร่ ว มโครงการพัฒ นากับ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
นครศรีธรรมราช ประชากรเป้ าหมายในการสํารวจความคิดเห็น มีจาํ นวนทัง้ สิ้น 1,408,693 คน แบ่งออกเป็ น
2 กลุม่ คือ กลุม่ ผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการประเภทสิง่ ก่อสร้าง (โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 6) และกลุม่ ผูเ้ กี่ยวข้องใน
โครงการประเภทที่มใิ ช่ส่งิ ก่อสร้าง (โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 1-5) กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่ม
ตัว อย่ า งของทาโร ยามาเน่ ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95% ได้ขนาดตัว อย่ า งที่ต อ้ งการรวม 1,199 ตัว อย่ า ง
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 การสุ่มตัวอย่างเพือ่ สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ประชากรเป้ าหมาย
เขต 1 (อ.ขนอม, ท่าศาลา, นบพิตาํ , พรหมคีร,ี
พระพรหม, เมือง, ร่อนพิบูลย์, สิชล)
เขต 2 (จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด,
เชียรใหญ่, หัวไทร)
เขต 3 (ฉวาง, ช้างกลาง, ถํา้ พรรณรา, ทุ่งใหญ่,
ทุ่งสง, นาบอน, บางขัน, พิปูน, ลานสกา)
รวม

จํานวนประชากร
เป้ าหมาย (คน)

จํานวนตัวอย่าง จํานวนตัวอย่าง
ที่ตอ้ งการ
ที่ได้

666,699

400

445

304,027

399

414

437,967

400

405

1,408,693

1,199

1,264

จากตาราง 11 การกํา หนดขนาดตัวอย่ า งโดยใช้ต ารางการสุ่ม ตัวอย่ า งของทาโร ยามาเน่
ได้จาํ นวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการ 1,199 ตัวอย่าง การออกเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นทีใ่ ช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ได้แบบสอบถาม จํานวน 1,264 ตัวอย่าง ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ดังแสดงในตาราง 12
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ตาราง 11 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
เขตพื้นที่
เขต1 (อ.ขนอม, ท่าศาลา, นบพิตาํ , พรหมคีร,ี พระพรหม, เมือง
ร่อนพิบูลย์, สิชล)
เขต 2 (จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, เชียรใหญ่, หัวไทร)
เขต 3 (ฉวาง, ช้างกลาง, ถํา้ พรรณรา, ทุ่งใหญ่, ทุ่งสง, นาบอน
บางขัน, พิปูน, ลานสกา)

N=1,264
จํานวน (คน)
ร้อยละ
445
35.2
141
405

32.8
32.0

จากตาราง 11 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูอ้ าศัยอยู่ในเขต1 (อ.ขนอม, ท่าศาลา, นบพิตาํ , พรหม
คีร,ี พระพรหม, เมือง, ร่อนพิบูลย์, สิชล) ร้อยละ 35.2 เขต 2 (จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, เชียร
ใหญ่, หัวไทร) ร้อยละ 32.8 และเขต 3 (ฉวาง, ช้างกลาง, ถํา้ พรรณรา, ทุ่งใหญ่, ทุ่งสง, นาบอน, บางขัน, พิปูน,
ลานสกา) ร้อยละ 32.0
• ปัญหาสําคัญเร่งด่วน
จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ขอ้ คําถามปลายเปิ ด ให้อธิบายถึงปัญหา
ทีม่ คี วามสําคัญและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ เพือ่ นําข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา ตลอดจนใช้
เป็ นข้อมูลประเมินผลแผนพัฒนาว่าสอดคลอ้ งกับปัญหาสําคัญในพื้นทีแ่ ละช่วยแก้ปญั หา ความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด การประมวลผลพบปัญหาทีม่ คี วามสําคัญเร่งด่วนในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดดังตาราง 12
ตาราง 12 ปัญหาทีม่ คี วามสําคัญเร่งด่วนในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ในรอบปี งบประมาณ 2562
ลําดับ
ความ
สําคัญ


ประเด็นปัญหา
สําคัญเร่งด่วน

ลักษณะ/ขอบข่ายของปัญหา/ความต้องการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน - เส้นทางคมนาคม (ถนน สะพาน) ชํารุดเป็ นหลุมบ่อ ถนน
เส้นทางคมนาคม หลายสายยังเป็ นลูกรัง การเดินทางสัญจรลําบาก การก่อสร้าง
ถนนควรก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบนั ขนาดถนนแคบลง
รถขับสวนทางได้ยาก ควรทําโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทงั้
ถนนและแหล่งนํา้
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ความถี่
237

70

ลําดับ
ความ
สําคัญ





④

ประเด็นปัญหา
สําคัญเร่งด่วน

ลักษณะ/ขอบข่ายของปัญหา/ความต้องการพัฒนา

- ไฟฟ้ าสาธารณะตามถนนไม่มี จุดทีเ่ สียไม่ได้รบั การดูแล
ซ่อมแซม ควรสํารวจและติดตัง้ ไฟฟ้ าบริเวณจุดเสีย่ ง
- ปัญหาการจราจร
เศรษฐกิจ รายได้ - ราคาผลผลิตเกษตรทีส่ าํ คัญ เช่น ปาล์ม ยางพารา ผลไม้
การมีงานทํา
มีราคาตกตํา่ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
การเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จัดตัง้ ศูนย์รบั ซื้อสินค้า
เกษตร
- ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพื้นที่
- การแก้ปญั หาทีด่ นิ ทํากินและทีอ่ ยู่อาศัย เนื่องจากส่วนใหญ่
ขาดเอกสารสิทธิ์ ทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์ เสียโอกาส
ถูกละเลย จากการได้รบั สิทธิ์ การช่วยเหลือและเยียวยาต่าง ๆ
- ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง รายได้นอ้ ย ว่างงาน
ภาระหนี้สนิ ควรสํารวจคนตกงาน ไม่มอี าชีพ ส่งเสริมให้มี
ความรู ้ มีทกั ษะฝี มอื มีอาชีพทีก่ ่อให้เกิดรายได้
- การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
การบริหาร
- ขาดการบริหารจัดการนํา้ อย่างเป็ นระบบ เกิดภัยแล ้ง ขาด
จัดการนํา้
แคลนนํา้ ในฤดูแล ้ง ฤดูฝนนํา้ ท่วม ปัญหาการแบ่งโซนพื้นที่
นํา้ จืดและนํา้ เค็ม
- ระบบประปาไม่ทวถึ
ั ่ ง ชํารุดใช้งานไม่ได้ ไม่มกี ารซ่อมบํารุง
นํา้ ไม่สะอาด ควรก่อสร้างและพัฒนาแหล่งเก็บกักนํา้ เพือ่ เป็ น
แหล่งนํา้ ดิบสําหรับผลิตนํา้ ประปาไว้ใช้ตลอดทัง้ ปี
- ขาดแคลนนํา้ ใช้ในการเกษตร ควรก่อสร้าง พัฒนาแหล่งเก็บ
กักนํา้ ปรับปรุงระบบท่อส่งนํา้
- นํา้ กัดเซาะตลิง่ ผนังกัน้ นํา้
ปัญหาสังคม
- ปัญหาขยะมูลฝอย มีปริมาณมากและส่งกลิน่ เหม็นในพื้นที่
การระบาดของ ใกล ้เคียง, ขยะในครัวเรือนไม่มกี ารคัดแยก, ขยะริมชายฝัง่
ยาเสพติด
- วัยรุ่นติดยาเสพติดเกิดปัญหาการลักขโมย
- ปัญหาสุนขั จรจัด
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ความถี่

122

119

82

71

ลําดับ
ความ
สําคัญ



ประเด็นปัญหา
สําคัญเร่งด่วน

ปัญหาด้านอืน่ ๆ

ลักษณะ/ขอบข่ายของปัญหา/ความต้องการพัฒนา
- ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ควรติดตัง้ กล ้องวงจรปิ ด
ให้ทวถึ
ั่ ง
- ปัญหายาเสพติด ด้วยเหตุปจั จัยต่าง ๆ ประเพณีวฒั นธรรม
ทีเ่ สือ่ มลงจากผูน้ าํ จากครูบาอาจารย์ (บางคน) จากพระสงฆ์ใน
วัด (บางรูป) รัฐต้องมีมาตรการมาช่วย
- การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน เนื่องจากยุคไอทีทาํ
ให้เด็กมีคุณภาพชีวติ ลดลง ด้อยโอกาส ไม่มที กั ษะชีวติ
- การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ติดเตียงหรือ ช่วยตนเอง
ได้บา้ ง แต่อยู่อย่างลําพัง มีปริมาณเพิม่ ขึ้นแต่คุณภาพชีวติ
ลดลง อยากให้ อบจ.มีโครงการชมรมผูส้ ูงอายุ หรือสถานที่
ดูแลผูส้ ูงอายุทป่ี ระชาชนมีส่วนร่วม
- ปัญหาเด็กแว้น ท่อรถเสียงดังเวลากลางคืน
- การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก เยาวชน การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
- ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
- มาตรการป้ องกัน โควิด 19
- ปัญหาการจราจร
- ส่งเสริมการศึกษา
- พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ส่งเสริมคุณภาพชีวติ การไม่ดาํ เนินงานตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข
- โบราณสถานเขตพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ขาด
งบประมาณซ่อมบํารุง
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อยากให้เพิม่ ช่องทางในการรับรู ้
ข่าวสารให้ถกู ต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ให้มากยิง่ ขึ้น

ความถี่

27

จากตาราง 12 การประมวลผลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าปัญหาที่มีความสําคัญ ต้องการให้หน่ วยงานต่ างๆ ดําเนินการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนเป็ นอันดับแรก คือ
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ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม รองลงมาคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ การมีงานทํา และด้านการ
บริหารจัดการนํา้ นอกเหนือจากประเด็นที่มคี วามสําคัญในอันดับ 1 – 3 ดังกล่าวแลว้ ประเด็นด้านปัญหา
สังคม การระบาดของยาเสพติด ปัญหาสุขภาพและมลพิษในชุมชนก็เป็ นประเด็นทีป่ ระชาชนได้ให้ความสําคัญ
และเห็นว่าควรเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
• ความพึงพอใจต่อการดําเนิ นโครงการพัฒนา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลประเมินภาพลักษณ์ /ผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 6 ยุทธศาสตร์ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามชนิดเลือกตอบตามความ
คิดเห็น โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลีย่ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.21 - 5.00
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด (A)
ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก (B)
ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง (C)
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60
หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย (D)
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด (E)
มีผลการประเมินดังตาราง 13
ตาราง 13 ผลประเมินภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็น

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
12.2 36.3 34.0 13.1 4.4

1. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
2. โปร่งใสและมีช่องทางให้ตรวจสอบ 10.1
การทํางาน
3. ทํางานเชิงรุกและแก้ไขปัญหา
9.8
ทัง้ ระบบเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
4. โครงการพัฒนาสอดคล้องกับ
11.9
ปัญหา/ความต้องการของประชาชน
5. ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่เป็ น
10.0
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
6. โครงการพัฒนาคุม้ ค่ากับ
11.3
งบประมาณที่ใช้ไป
ภาพรวม

Monitoring and Evaluation Report 2020

ระดับ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ความพึง
เฉลี่ย
พอใจ
67.6 3.38 ปานกลาง

35.0 37.2

12.7

4.9

66.4

3.32 ปานกลาง

33.0 38.7

14.2

4.3

65.8

3.29 ปานกลาง

35.4 35.4

12.7

4.5

67.4

3.37 ปานกลาง

33.1 36.9

15.1

4.8

65.6

3.28 ปานกลาง

32.4 37.7

13.1

5.5

66.0

3.30 ปานกลาง

66.4

3.32 ปานกลาง
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จากตาราง 13 ภาพรวมภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกด้านคิดเป็ น
ร้อยละ 66.4 (ค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 3.32) อยู่ในระดับปานกลาง (C) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาพลักษณ์ท่ี
ได้คะแนนสูงสุด คือ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 3.38 รองลงมา คือ
โครงการพัฒนาสอดคลอ้ งกับปัญหา/ความต้องการของประชาชน ค่ าความพึงพอใจเฉลีย่ 3.37 โปร่งใสและมี
ช่องทางให้ตรวจสอบการทํางาน ค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 3.32 โครงการพัฒนาคุม้ ค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ค่าความพึง
พอใจเฉลีย่ 3.30 ภาพลักษณ์ทไ่ี ด้คะแนนตํา่ สุด คือ ทํางานเชิงรุกและแก้ไขปัญหาทัง้ ระบบเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาที่

ยัง่ ยืน มีค่าความพึงพอใจเฉลีย่ 3.29 และริเริ่มโครงการใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา มีค่าความพึงพอใจ
เฉลีย่ 3.28
ตาราง 14 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินโครงการพัฒนา
ประเด็น
1. ส่งเสริมประชาชนให้มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนา
2. ส่งเสริมการกีฬา
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทํา
5. ส่งเสริมการสาธารณสุข
6. อนุ รกั ษ์สง่ิ แวดล้อม จัดการของ
เสียอันตราย
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
8. พัฒนาแหล่งนํา้ ขุดลอกคูคลอง
ธนาคารนํา้ ใต้ดนิ ระบบประปา
9. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน
สะพาน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ระดับ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ความพึง
มาก
ปาน
น้อย ไม่
เฉลีย่
มาก
น้อย
พอใจ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ ทราบ
9.3 29.8 35.3 12.5 6.7 6.4
60.6
3.03 ปานกลาง
10.5
10.9

33.2
33.8

32.1
31.9

13.1
13.7

6.7
5.9

4.3
3.9

62.8
63.6

3.14
3.18

ปานกลาง
ปานกลาง

9.0
11.2
11.4

27.5
28.8
29.7

33.5
34.7
32.3

15.3
13.5
14.1

9.3
7.1
7.7

5.5
4.6
4.6

59.0
61.8
61.6

2.95
3.09
3.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

12.9

33.2

32.8

11.5

5.9

3.6

64.8

3.24

ปานกลาง

9.3

31.3

31.2

13.9

9.2

5.1

60.4

3.02

ปานกลาง

13.1

33.3

30.1

11.1

8.6

3.7

64.0

3.20

ปานกลาง

62.0

3.10

ปานกลาง

ภาพรวม

จากตาราง 14 ภาพรวมความพึงพอใจในการดําเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (C) คิดเป็ นร้อยละ 62.0 (ค่าเฉลีย่ 3.10) พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การดําเนินโครงการพัฒนาทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจเรียงตามลําดับ คือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
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คิดเป็ นร้อยละ 64.8 (ค่าเฉลีย่ 3.24) รองลงมา คือ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน สะพาน คิดเป็ นร้อยละ 64.0
(ค่ าเฉลีย่ 3.20) ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ 63.6 (ค่ าเฉลีย่ 3.18) ส่งเสริมการกีฬา คิดเป็ นร้อยละ
62.8 (ค่าเฉลีย่ 3.14) ส่งเสริมการสาธารณสุข คิดเป็ นร้อยละ 61.8 (ค่าเฉลีย่ 3.09) อนุ รกั ษ์สง่ิ แวดลอ้ ม จัดการ
ของเสียอันตราย คิดเป็ นร้อยละ 61.6 (ค่ าเฉลีย่ 3.08) ส่งเสริมประชาชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา คิดเป็ น
ร้อยละ 60.6 (ค่าเฉลีย่ 3.03) พัฒนาแหล่งนํา้ ขุดลอกคูคลอง ธนาคารนํา้ ใต้ดิน ระบบประปา คิดเป็ นร้อยละ
60.4 (ค่าเฉลีย่ 3.02) และส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทํา คิดเป็ นร้อยละ 59.0 (ค่าเฉลีย่ 2.95)
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 ผลการดําเนิ นงานตามตัวชี้วดั การพัฒนา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้วธิ ีการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) โดยกําหนดตัวชี้วดั การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสําหรับการ
ติดตามประเมินผลในแผนพัฒนาปี 2563 ได้กาํ หนดตัวชี้วดั การพัฒนา จํานวน 35 ตัวชี้วดั โดยให้ค่าถ่วงนํา้ หนัก
เท่ากับ 5 คะแนน มีผลการประเมินในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตาราง 15
ตาราง 15 แสดงคะแนนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั การพัฒนา ปี งบประมาณ 2563 (แยกตามยุทธศาสตร์)
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
(ถ่วงนํ้ าหนัก
แล้ว)

ผลคะแนนถ่วง
นํ้ าหนัก

15

20

14.00

0.75

0.5200

15
20

35
25

15.00
15.00

0.75
1.00

0.3500
0.6000

20
15

30
45

23.316
14.00

1.00
0.75

0.7326
0.8100

15

20

15.00

0.75

0.6000

100

175

96.316

5

3.6126

นํ้ าหนัก
(ร้อยละ)

1. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
2. ด้านการท่องเทีย่ วและการกีฬา
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล ้อม
และการพลังงาน
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

ยุทธศาสตร์

4

จากตารางภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปี 2563 ซึง่ ส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบตัวชี้วดั ได้ประเมินผลตนเอง ปรากฏคะแนน
รวมทุกยุทธศาสตร์ 96.316 คิดเป็ นร้อยละ 55.04 ทัง้ นี้เมือ่ คิดคะแนนถ่วงนํา้ หนัก จากคะแนนเต็มทีก่ าํ หนดไว้ 5
คะแนน ปรากฏผลคะแนนถ่วงนํา้ หนักทีไ่ ด้ 3.6126 คะแนน ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา 0.01 คะแนน (ปี งบประมาณ
2562 มีผลคะแนนถ่วงนํา้ หนัก 3.6251 คะแนน)
สําหรับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาในปี 2563 แยกรายตัวชี้วดั ซึ่งมีค่าคะแนน
รวมตามรายละเอียดในตารางข้างต้น มีรายละเอียดของค่าคะแนนแต่ละตัวชี้วดั ทัง้ 6 ตัวชี้วดั ดังนี้
______________________________
4
คะแนนเต็ม คํานวณจากจํานวนตัวชี้วดั คูณด้วยค่าคะแนนเต็มของตัวชี้วดั (5 คะแนน)
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั
ปี 62

1

2

3

4

65

5

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
5
เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 61

60

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 60

55

เป้ าหมาย
ปี 63

50

น้ าหนัก
ร้อยละ
45

ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2563 (แยกตามตัวชี้วดั )

ที่
n/a

ร้อยละ
90.20

1

5

ร้อยละ
94.20

5

ร้อยละ
65

4

ผลการ
คะแนน
ดาเนิ น
ที่ได้
งานปี 63
87.45
5

คะแนน
ถ่วง
น้ าหนัก
0.2500

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

กองการ
เจ้าหน้าที่

กองการ
เจ้าหน้าที่

3

0.1500

2

5

1

5

5
กิจกรรม กิจกรรม

3

กิจกรรม

กองการ
เจ้าหน้าที่

0.1200 สานักปลัดฯ

0

4

0

91.30
98.10
84.12
96.00
83.64

33.33

1
1
1
1
1

5

75
80
80
70
90

60

74
79
79
69
89

55

73
78
78
68
88

50

72
77
77
67
87

0.5200

45

71
76
76
66
86

5
5
5
5
0
14

40

2

3

5
กิจกรรม

87.14
97.00
85.29
92.98
86.15

ร้อยละ
100

4

92.31
81.86
82.05
77.92
96.92

ร้อยละ
43

84.29
89.94
80.63
77.83
96.80

ร้อยละ
25

3

15.0

ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90

ร้อยละ
60

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
น้ าหนักรวม ร้อยละ 15

1

องค์กรมีการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สามารถจัดทาบริการ
สาธารณะได้อย่างมี
มาตรฐาน

1.ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนิน
โครงการพัฒนาของ อบจ.
2. จานวนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3. ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร
4. คะแนนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านการเงินการคลัง
- ด้านบริการสาธารณะ
-ด้านธรรมภิบาล
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การ
พัฒนา
ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
น้ าหนักรวม ร้อยละ 15
ที่
1

2.

เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ 1. รายได้จากการท่องเที่ยว
มาตรฐานและปลอดภัย เพิม่ ขึ้น
ภายใต้แนวคิดเที่ยวทัง้ ปี 2.จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ที่เมืองนคร
ได้รบั การปรับปรุง พัฒนาให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย
3. จานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด
4. จานวนบุคลากร/สถาน
ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
รวม
นักเรียน นักศึกษา
1. จานวนสนามกีฬา/สถานที่
ประชาชนมีสุขภาพ
ออกกาลังกายที่ได้มาตรฐาน
อนามัยที่ดี มีสถานที่ออก 2. จานวนครัง้ ในการแข่งขัน
กาลังกายครบทุกอาเภอ กีฬาที่มผี ูเ้ ข้าร่วม 1,000 คน
3. จานวนนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแข่งขันและพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาในระดับต่างๆ
รวม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

2

น้ าหนัก
ร้อยละ
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15
4 แห่ง

เป้ าหมาย
ปี 63
ปี 62

1

2

9

3

12

4

15

5

เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 61

6

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 60
3

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
3

0.0400 กองท่องเที่ยวฯ

ผลการ
คะแนน
ผูก้ ากับ
คะแนน
ดาเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
ตัวชี้วดั
งานปี 63
น้ าหนัก
n/a
0
0 กองท่องเที่ยวฯ

2

9.98

1 แห่ง

0

9.85

1

-

n/a

4
แห่ง

1

1 แห่ง

3
แห่ง

5

1

2
แห่ง

4

1 แห่ง

1
แห่ง

3

2

2

สารวจ
พื้นที่

1

กองท่องเที่ยวฯ

7 สือ่

0

3 สือ่

กองท่องเที่ยวฯ

5 สือ่

0

2

0

10

0.0400
0.1000 กองท่องเที่ยวฯ

100

2
5

0.0600 กองท่องเที่ยวฯ

90

4 แห่ง

3

80

1

3 ครัง้

70

1

60

3
แห่ง
5

0.1500 กองท่องเที่ยวฯ

2

2
แห่ง
4

5

42
คน/แห่ง

ปรับ
สนาม

1
แห่ง
3

2,306 คน

316
คน

สารวจ
พื้นที่

2

10

78
92
คน/แห่ง คน/แห่ง

1

100

100
คน/แห่ง

6 ครัง้

90

3 แห่ง
7 ครัง้

80

3 แห่ง
6 ครัง้

70

3 แห่ง
5 ครัง้

60

3 แห่ง
2

2,200
คน

8
2

3

9,236
คน

0.3100
0.3500

120
คน

13
15

2,000
คน

7
15

6 สือ่
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ตัวชี้วดั
2

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 62

46

ปี 61

ปี 60

44

เป้ าหมาย
ปี 63

42

65

30

5

20

40

60

25

4

18

38

55

20

3

16

ร้อยละ
35.89

50

15

2

14

121
กิจกรรม

45

10

1

12

ร้อยละ ร้อยละ
คะแนน
38.08 34.05
เฉลีย่
ร้อยละ 46
20
34
94
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

n/a

ร้อยละ ร้อยละ
0.05 7.29

4

n/a

5
18
20
36
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

65

ร้อยละ

ร้อยละ 30

4

20

ร้อยละ ร้อยละ
89.31 79.75

4

4

4

น้ าหนัก
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิน่
น้ าหนักรวม ร้อยละ 20

ที่ จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1 การศึกษามีคุณภาพ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1. คะแนนทดสอบ ONET
ของโรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนอื่นที่ได้รบั การส่งเสริม
2. จานวนกิจกรรมยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้แก่โรงเรียน
3. จานวนกิจกรรมพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
อารมณ์ของเด็กและเยาวชน
4. ร้อยละของชุมชน/เยาวชน
นอกระบบการศึกษาที่ได้รบั
การส่งเสริม
5. ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการส่งเสริม ทานุ บารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

1

2

46
กิจกรรม

24
กิจกรรม

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
2

5

ร้อยละ
1.63

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

0.2000

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

5

0.2000

กอง
การศึกษาฯ

คะแนน
ถ่วง
น้ าหนัก
0

5

0

กอง
การศึกษาฯ

0

0.2000

5

15

0.6000

กอง
การศึกษาฯ

ผลการ
คะแนน
ดาเนิ น
ที่ได้
งานปี 63
ร้อยละ
0
32.98

5

ร้อยละ
87.80
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
น้ าหนักรวม ร้อยละ 20

ที่
1

ตัวชี้วดั

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ 1. อัตราผูป้ ่ วยโรคติดต่อต่อแสน
ดีและสามารถพึง่ พาตนเอง ประชากร
ได้ตามหลักปรัชญา
2. จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมป้ องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
3. จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ป้ องกัน/บาบัดผูต้ ิดยาเสพติด
4. ระดับความสาเร็จในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ตาม
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของ อบจ.
5. ร้อยละของครัวเรือนที่ อบจ.
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีหนี้สนิ
ภาคครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 60
6. จานวนประเภทอาชีพที่
สนับสนุนให้กลุม่ /ชุมชนทาและ
พึง่ พาตนเองได้
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

3

1.6

4

2

5

0.1500

ช่วง
ผลการ
คะแนน
คะแนน
ปรับ
ดาเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
เกณฑ์ งานปี 63
น้ าหนัก
0.4 ลดลงร้อยละ 5
0.2000

กองแผนฯ

กองแผนฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
2

1.2

400

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 61

1.8

1,200 1,600 2,000

2,247 คน

5

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

ปี 60
เพิม่ ขึ้น เพิม่ ขึ้น 1.4

800

1

เป้ าหมาย
ปี 63

400

351
คน

0.1000

780
คน

ปี 62

น้ าหนัก
ร้อยละ
ลดลง
5.94
700
คน

5

กองแผนฯ

520 คน

0.1326

100

n/a

3.316

500

400

5

300

60

200

84.09

4

ลดลง
ร้อยละ 2
2,000
คน
0

2

55

5

50

60

45

กอง
การศึกษาฯ

ร้อยละ

4

55

ร้อยละ
51.58

1,531 100
คน
ร้อยละ ร้อยละ 40
65.71 91.20

50

1

กองแผนฯ

75.50

45

5

0

ร้อยละ
60

40

4

0

n/a

n/a

n/a

3

กองแผนฯ

ร้อยละ 60

2

0.1500

4

1

5

3

5
ประเภท

0.7326

7
5
5
ประเภท ประเภท ประเภท

20

23.316

5
ประเภท

3

500 คน
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การ
พัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
ปี 63
-

ปี 60
3

ปี 61
2 แห่ง

ปี 62
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ าหนัก
ร้อยละ
5

ผลการดาเนิ นงาน

1

ดูแลได้
1 แห่ง

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

กอง
ทรัพยากรฯ

กอง
ทรัพยากรฯ

ช่วง
ผลการ
คะแนน
คะแนน
ปรับ
ดาเนิ น
ถ่วง
ที่ได้
เกณฑ์ งานปี 63
น้ าหนัก
1
1 แห่ง
1
0.0100

0

กอง
ทรัพยากรฯ

0

0.1000

กอง
ทรัพยากรฯ

-

0

กอง
ทรัพยากรฯ

-

0

0.1000

5

-

5

กอง
ทรัพยากรฯ

36.61
2

ร้อยละ
90

0

1

5

-

0

10

บันทึก
ผล

55

8

ทา
แผน

50

6

วัด
คุณ
ภาพ

4

45

วางแผน
งาน

60

5

-

2

40

4

-

ร้อยละ
60

3

-

ร้อยละ ร้อยละ
60
80

สารวจ ประสาน หา ศึกษา
ปัญหา
แนวทาง

-

2

1

ร้อยละ
60

-

หา วางแผน
แนวทาง งาน

1

1

2

2

-

2

2

ร้อยละ
- ร้อยละ เพิม่ ขึ้น
10
33.33
10
24
12
15
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

สารวจ
พื้นที่

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม และการพลังงาน
น้ าหนักรวม ร้อยละ 15

ที่
1.

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อมมี
ความสมดุลและ
ยัง่ ยืน

1. จานวนพื้นที่ป่าไม้/ป่ าชายเลน
เพิม่ ขึ้น(แห่ง)
2. จานวนแหล่งนา้ ที่ได้รบั การ
ดูแลไม่ให้ค่ามลพิษเกินมาตรฐาน
(แห่ง)
3.ปริมาณมูลฝอย(ขยะพิษ)เข้าสู่
ระบบกาจัดลดลง
4. จานวนกิจกรรมอนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมที่จดั
ขึ้นโดยผูท้ ่ผี ่านการอบรม/สร้าง
จิตสานึกตามโครงการที่ อบจ.จัด
5. ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผนป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
6. มีการวางระบบจัดการมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูลรวม
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ที่

จุดมุ่งหมายเพือ่ การ
พัฒนา
ตัวชี้วดั

7. จานวนแหล่งนา้ ที่ได้รบั การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา
ให้มศี กั ยภาพในการเก็บกักนา้
8. จานวนครัง้ ในการจัด
กิจกรรมเฝ้ าระวังคุณภาพนา้ ใน
แหล่งนา้ สายสาคัญ
9. พื้นที่ชายฝัง่ ทะเล/แม่นา้ ที่
ได้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์

1

2

3
ครัง้

3
แห่ง

3
แห่ง

-

2
แห่ง

2
แห่ง

-

3

1
แห่ง

-

2
แห่ง

ผลการดาเนิ นงาน
น้ าหนัก เป้ าหมาย
ร้อยละ ปี 63 ปี 60
ปี 61 ปี 62

2

2
แห่ง

15

2

3

4

5

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน
1

1

ผลการ
คะแนน
ดาเนิ น คะแนน
ถ่วง
ที่ได้
งานปี
น้ าหนัก
63
1 แห่ง
3

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

กอง
ทรัพยากรฯ

3

0

2

0

1

-

กอง
0.6000
ทรัพยากรฯ

1

สารวจ

3

เลือก
พื้นที่

2

1

กอง
ทรัพยากรฯ

ประสาน
งาน

0

สารวจ
พื้นที่

0

สารวจ

ก่อสร้าง ก่อสร้าง
1 แห่ง 2 แห่ง

0.8100

-

ออกแบบ
การ
ป้ องกัน

14

-

เลือก
พื้นที่
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จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
น้ าหนักรวม ร้อยละ 15

ที่
ระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทัว่ ถึง

1. จานวนครัวเรือนได้ใช้
สาธารณูปโภคที่ อบจ.จัดทาขึ้น
2. ระยะทางเส้นทางคมนาคม
(ถนน สะพาน) ที่มกี ารก่อสร้าง
ซ่อมบารุงให้ใช้การได้สะดวก
3. ร้อยละของครัวเรือนมี
นา้ ประปาใช้เพียงพอตลอดปี
4. ร้อยละถนนในความ
รับผิดชอบของ อบจ.มีไฟฟ้ า
ส่องสว่าง
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์
รวมทุกยุทธศาสตร์

น้ าหนัก
ร้อยละ
4
4

4
3

15
100

เป้ าหมาย
ปี 63
ปี 61

ปี 62

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 60

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
95
75
70
ร้อยละ
ร้อยละ
2.08
20

1

60

4

65

15

6

70

20

8

75

25

10

80

30

2

5

5

ร้อยละ
80
-

ผูก้ ากับ
ตัวชี้วดั

5

0

0.2000

0.2000

กองช่าง

กอง
ทรัพยากรฯ

กองช่าง

คะแนน
ถ่วง
น้ าหนัก
0.2000

0

0.6000
3.6126

กอง
ทรัพยากรฯ

15
96.316

ช่วง
ผลการ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ปรับ
ดาเนิ น
2
3
4
5 เกณฑ์ งานปี 63 ที่ได้
3,500 4,000 4,500 5,000 500
5,600
5
ครัวเรือน
37.224
5

2

5,000 5,500
4,500 4,500 3,000
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
30
44.14
48
74
10
กม.
กม.
กม.
กม.
ร้อยละ
80
ร้อยละ
10
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จากตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินตัวชี้วดั การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทัง้ 6
ยุทธศาสตร์ พบว่าจากจํานวนตัวชี้วดั การพัฒนาของปี งบประมาณ 2563 ที่กาํ หนดไว้ มีคะแนนแตกต่างกัน
สามารถสรุปผลการประเมินแยกรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล การประเมินให้นาํ้ หนักรวมทัง้ ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 15 จํานวนตัวชี้วดั รวมทัง้ สิ้น 4 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกรายตัวชี้วดั ดังตาราง 16

ร้อยละ 65

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ร้อยละ 87.45

คะแนน
ที่ได้5
5

ผล
ประเมิน6


5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

5



ร้อยละ 60

ร้อยละ 33.33




ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90

ร้อยละ 91.30
ร้อยละ 98.10
ร้อยละ 84.12
ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 83.64

0
4
(5)
(5)
(5)
(5)
(0)
14

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการพัฒนา
ของ อบจ.นศ.
2. จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้
3. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. ร้อยละของคะแนนประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
4.1 ด้านบริหารจัดการ
4.2 ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
4.3 ด้านการเงินการคลัง
4.4 ด้านบริการสาธารณะ
4.5 ด้านธรรมาภิบาล
คะแนนรวม

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้รบั
คะแนนรวม 14.00 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เมือ่ แยกรายตัวชี้วดั ปรากฏผลมี
การดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมายจํานวน 2 ตัวชี้วดั มีการดําเนินการตามตัวชี้วดั แต่ยงั ไม่
บรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วดั
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยวและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยวและการกีฬา การประเมินให้นาํ้ หนัก รวมทัง้ ยุ ทธศาสตร์ ร้อยละ 15
จํานวนตัวชี้วดั รวมทัง้ สิ้น 7 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกรายตัวชี้วดั ดังตาราง 17
________________________________________________________________________
5
6

คะแนนทีไ่ ด้ มีคะแนนเต็มตัวชี้วดั ละ 5 คะแนน คิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้
ผลการประเมิน แบ่งตัวชี้วดั ออกเป็ น 3 กลุม่
สัญลักษณ์  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย
สัญลักษณ์  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวชี้วดั แต่ยงั ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมาย
สัญลักษณ์  หมายถึง ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน
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ตัวชี้วดั
1. รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น
2. จํานวนแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง พัฒนาให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย
3. จํานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของจังหวัด
4. จํานวนบุคลากร/สถานประกอบการในธุรกิจท่องเทีย่ วได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
5. จํานวนสนามกีฬา/สถานทีอ่ อกกําลังกายทีไ่ ด้มาตรฐาน
6. จํานวนครัง้ ในการจัดการแข่งขันกีฬาทีม่ ผี ูเ้ ข้าร่วม 1,000 คน
7. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน
และพัฒนาทักษะด้านการกีฬาในระดับต่างๆ
คะแนนรวม

ผลการ
ดําเนิ นงาน
n/a

คะแนน
ที่ได้5
0

ผล
ประเมิน6


1 แห่ง

2



5 สือ่
100 คน/แห่ง

42 คน/แห่ง

0
0




3 แห่ง
5 ครัง้
100 คน

4 แห่ง
3 ครัง้
2,306 คน

5
3
5





เป้ าหมาย
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15
4 แห่ง

15

จากตาราง 15 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้รบั
คะแนนรวม 15 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) เมือ่ แยกรายตัวชี้วดั ปรากฏผลมีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วดั มีการดําเนินการตามตัวชี้วดั แต่ยงั ไม่
บรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วดั และไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวชี้วดั
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น การประเมินให้
นํา้ หนักรวมทัง้ ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 จํานวนตัวชี้วดั รวมทัง้ สิ้น 5 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกราย
ตัวชี้วดั ดังตาราง 18
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

1. คะแนนทดสอบ ONET ของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนอืน่ ทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม
2. จํานวนกิจกรรมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้แก่โรงเรียน
3. จํานวนกิจกรรมพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา อารมณ์ของเด็กและ
เยาวชน
4. ร้อยละของชุมชน/เยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รบั การส่งเสริม
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริม ทํานุ บํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
คะแนนรวม

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 46
20 กิจกรรม
5 กิจกรรม
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ร้อยละ 30
ร้อยละ 65

ผลการ
คะแนน
ผล
ดําเนิ นงาน
ที่ได้5 ประเมิน6
ร้อยละ 32.98
0

24 กิจกรรม
46 กิจกรรม

5
5




ร้อยละ 1.63
ร้อยละ 87.80

0
5




15.00
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จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ได้รบั คะแนนรวม 15.00 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 (คะแนนเต็ม 25
คะแนน) เมื่อแยกรายตัวชี้วดั ปรากฏผลมีการดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 3
ตัวชี้วดั และไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวชี้วดั
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวติ การประเมินให้นาํ้ หนักรวมทัง้ ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 จํานวนตัวชี้วดั รวม
ทัง้ สิ้น 6 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกรายตัวชี้วดั ดังตาราง 19
ตัวชี้วดั
1. อัตราผูป้ ่ วยโรคติดต่อต่อแสนประชากรลดลง
2. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมป้ องกันโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อที่
สําคัญ
3. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมป้ องกัน/บําบัดผูต้ ดิ ยาเสพติด
4. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ตามมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อบจ.
5. ร้อยละของครัวเรือนที่ อบจ.ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมีหนี้สนิ ภาคครัวเรือน
6. จํานวนประเภทอาชีพทีส่ นับสนุนให้กลุม่ /ชุมชนทําและพึง่ พาตนเองได้
คะแนนรวม

คะแนน
ผล
5
ที่ได้ ประเมิน6
5


2,000 คน

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ลดลงร้อยละ
84.09
2,247 คน

5



500 คน
ร้อยละ 60

520 คน
ร้อยละ 51.58

5
3.316




ไม่เกิน
ร้อยละ 60
5 ประเภท

n/a

0



5 ประเภท

5
23.316



เป้ าหมาย
ลดลงร้อยละ 2

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์คุณภาพชีวติ ได้รบั คะแนนรวม 23.316
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.72 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เมือ่ แยกรายตัวชี้วดั ปรากฏผลมีการ มีการดําเนินการ
ตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วดั ดําเนินการตามตัวชี้วดั แต่ยงั ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วดั และยังไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน จํานวน 1
ตัวชี้วดั
5. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม และการพลังงาน
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล ้อม และการพลังงาน การประเมินให้นาํ้ หนักรวมทัง้ ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 15 ตัวชี้วดั รวมทัง้ สิ้น 9 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกรายตัวชี้วดั ดังตาราง 20
ตัวชี้วดั
1. จํานวนพื้นทีป่ ่ าไม้/ป่ าชายเลนเพิม่ ขึ้น (แห่ง)
2. จํานวนแหล่งนํา้ ทีไ่ ด้รบั การดูแลไม่ให้ค่ามลพิษเกินมาตรฐาน (แห่ง)
3. ปริมาณมูลฝอย (ขยะพิษ) เข้าสู่ระบบกําจัดลดลง
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10 กิจกรรม

ผลการ
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ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

4. จํานวนกิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีจ่ ดั ขึ้นโดยผูท้ ผ่ี ่าน
การอบรม/สร้างจิตสํานึกตามโครงการที่ อบจ.จัดขึ้น
5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนป้ องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
6. มีการวางระบบจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลรวม
7. จํานวนแหล่งนํา้ ที่ได้รบั การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาให้มศี กั ยภาพในการ
เก็บกักนํา้
8. จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมเฝ้ าระวังคุณภาพนํา้ ในแหล่งนํา้ สายสําคัญ

9.พื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล/แม่นาํ้ ทีไ่ ด้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ
คะแนนรวม

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดลอ้ ม และ
การพลังงาน ได้รบั คะแนนรวม 14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 31.11 (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เมือ่ แยกรายตัวชี้วดั
ปรากฏผลมีการดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วดั ดําเนินการตามตัวชี้วดั แต่ยงั
ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วดั และยังไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือมิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผล
การดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวชี้วดั
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประเมินให้นาํ้ หนักรวมทัง้ ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 15 จํานวน
ตัวชี้วดั รวมทัง้ สิ้น 4 ตัวชี้วดั รายละเอียดผลการประเมินแยกรายตัวชี้วดั ดังตาราง 21
ตัวชี้วดั
1. จํานวนครัวเรือนได้ใช้สาธารณูปโภคที่ อบจ.จัดทําขึ้น
2. ระยะทางเส้นทางคมนาคม (ถนน สะพาน) ทีม่ กี ารก่อสร้าง ซ่อมบํารุงให้
ใช้การได้สะดวก
3. ร้อยละของครัวเรือนมีนาํ้ ประปาใช้เพียงพอตลอดปี
4. ร้อยละถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.มีไฟฟ้ าส่องสว่าง
คะแนนรวม

5,000
ครัวเรือน
30 กม.

ผลการ
ดําเนิ นงาน
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ครัวเรือน
37.224 กม.
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5
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ประเมิน6
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ร้อยละ 80
ร้อยละ 10

ร้อยละ 80
-

5
0
15




เป้ าหมาย

จากตาราง ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วดั ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รบั คะแนน
รวม 15.00 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เมื่อแยกรายตัวชี้วดั ปรากฏผลมีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วดั และยังไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั หรือ
มิได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวชี้วดั
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิราชการ
จากผลการประเมินทัง้ 6 ยุทธศาสตร์ขา้ งต้น ซึง่ ผูป้ ระเมินได้จดั กลุม่ ตัวชี้วดั ตามค่ าคะแนนการประเมิน
ทีไ่ ด้ออกเป็ น 3 กลุม่ และมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ริ าชการ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 มีการดําเนิ นการตามตัวชี้วดั และบรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 16 ตัวชี้วดั ลดลง
จากปี ท่ีผ่า นมา จํานวน 4 ตัวชี้วดั (ปี 2562 จํา นวน 20 ตัวชี้วดั ) ตัว ชี้ว ดั ในกลุ่ม นี้ เ ป็ น ตัว ชี้วดั ที่มีผ ลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับที่บรรลุเป้ าหมายที่กําหนดไว้ ได้รบั คะแนน ประเมินเต็ม 5 คะแนน ซึ่งส่วนราชการ
ผูร้ บั ผิดชอบตัวชี้วดั จะต้องดําเนินงานตามภารกิจต่อไป เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาของปี ต่อไป
กลุ่มที่ 2 มีการดําเนิ นการตามตัวชี้วดั แต่ ยงั ไม่บรรลุผลตามเป้ าหมาย จํานวน 10 ตัวชี้วดั
เพิม่ ขึ้นจากปี ทผ่ี ่านมา (ปี 2562 จํานวน 8 ตัวชี้วดั ) ตัวชี้วดั ในกลุม่ นี้เป็ นส่วนของภารกิจทีม่ กี ารดําเนินการแต่ไม่
บรรลุผลตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบตัวชี้วดั จะต้องปรับปรุงผลการปฏิบตั ิราชการเพือ่ ให้
บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีก่ าํ หนดไว้ในปี ต่อไป
กลุ่มที่ 3 ไม่มีการดําเนิ นการตามตัวชี้วดั จํานวน 9 ตัวชี้วดั เพิ่มขึ้นจากปี ท่ผี ่านมาจํานวน 2
ตัวชี้วดั (ปี 2562 จํานวน 7 ตัวชี้วดั ) กลุม่ งานตามตัวชี้วดั ในกลุ่มนี้ยงั ไม่มกี ารดําเนินการหรือมิได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงานเพือ่ ทําการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปี งบประมาณ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วดั เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ทัง้ นี้หากตัวชี้วดั และเป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นมีความ
เหมาะสม ส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบตัวชี้วดั จะต้องเร่งกําหนดโครงการ/กิจกรรมทีม่ คี วามสอดคลอ้ งและปฏิบตั ิ
ราชการเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั การพัฒนาทีก่ าํ หนดขึ้นในปี ต่อไป
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บทที่ 4 ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด นครศรีธ รรมราช
ประจําปี งบประมาณ 2563 ได้รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประมวลผลจากการประเมินผลตนเองของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามตัวชี้วดั ทีก่ าํ หนดขึ้น มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1) ควรส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในพื้นทีต่ ่างๆ โดยเพิม่ โอกาสให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการพร้อมทัง้ นําปัญหาความต้องการตามทีไ่ ด้มกี ารเสนอแนะมา
วิเคราะห์จดั สําดับความสําคัญเพือ่ กําหนดแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
2) พิจารณาจากการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานพบว่าสัดส่วนโครงการที่
มุ่งส่งเสริมการจัด การสาธารณะและส่งเสริม การเมืองภาคประชาชนที่เ ข้าถึงและภาคประชาชนเป็ น ผู ไ้ ด้รบั
ประโยชน์อ ย่ า งชัด เจนยัง มีค่ อ นข้า งน้อ ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การดํา เนิ น โครงการเพื่อ ปรับ ปรุ ง ระบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร ควรกําหนดเป้ าหมายในการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนทีช่ ดั เจน
พร้อมทัง้ กําหนดโครงการรองรับทีจ่ ะสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายนัน้ ได้
2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและการกีฬา
1) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ผู ้
เดินทางมาท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจและเดินทางกลับมาอีก
2) ควรส่งเสริม โครงการ/กิจกรรมที่สามารถสร้างผลงานอย่ างเป็ น เชิงประจัก ษ์ สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการสังคม ชุมชน และให้ความสําคัญกับโครงการ/กิจกรรมทีส่ ามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
3) ควรส่งเสริมให้ชมุ ชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และด้านการกีฬา
และการท่องเทีย่ วให้มากขึ้น ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความรับผิดชอบร่วม
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
1) การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาควรเน้นพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน ทัง้ ผูท้ อ่ี ยู่ในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบ
2) การดํา เนิ น การโครงการส่ ง เสริม ด้า นประเพณี ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ควร
สอดแทรกกิจกรรมให้ความรู ้ เพือ่ ประโยชน์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
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4. ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิต
1) การดําเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ ต่างๆ ต้องคํานึงถึงความต่อเนื่อง
เป็ นสําคัญเพือ่ ให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
2) ควรกําหนดโครงการส่งเสริมอาชีพที่สอดคลอ้ งกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
และดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาทัง้ ระบบอย่างต่อเนื่อง
3) ควรมีกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพบูรณาการกับหน่วยงานหลักในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
เช่น อบต. พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ สถาบันการศึกษา เป็ นต้น
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน
1) ควรสร้างต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนต่างๆ
2) จากการติด ตามประเมิน พบว่า ยุ ท ธศาสตร์ด า้ นทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล อ้ มและ
การพลังงาน ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวชี้วดั มากทีส่ ุด จํานวน 5 ตัวชี้วดั (จากทัง้ หมด 9 ตัวชี้วดั ) และมีคะแนน
การดําเนินการตามตัวชี้วดั น้อยทีส่ ุด ดังนัน้ จึงควรมีการวิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุให้ชดั เจน จึงควรมีกลยุทธ์เพือ่
เร่งรัดพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล ้อมและการพลังงานให้มากขึ้น
3) ควรดําเนินการจัดวางระบบการกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลเพือ่ แก้ปญั หาการจัดการขยะใน
ภาพรวม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรดําเนินการก่อสร้างถนนทีไ่ ด้มาตรฐานทางหลวงให้มสี ดั ส่วน
ทีม่ ากขึ้นเมือ่ เทียบกับถนนทัง้ หมด
2) โครงการ/กิจกรรมมีจาํ นวนมาก สามารถดําเนินการได้มากแต่แลว้ เสร็จตามแผนทีก่ าํ หนด
น้อย ดังนัน้ ควรมีมาตรการในการเร่งรัดให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ควรส่ง เสริม และสนับสนุ น ให้มีก ารขยายความร่ วมมือ ในการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการดูแลรักษา
4) การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีการคํานึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการก่อสร้าง
หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ เช่น ฝุ่นละอองจากการจัดเตรียมพื้นที่
ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง
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• ข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
1) เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับขัน้ ตอนการจัดทําโครงการ ทัง้ นี้โครงการที่
นําเสนอควรมีเป้ าหมาย ตัวชี้วดั และรายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน ตลอดจนมีความสอดคลอ้ งกัน
โดยเฉพาะในส่วนของหลักการ วัตถุประสงค์ เพือ่ ประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
2) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทัง้ หมด ควรนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3) ควรติด ตามผลการดํา เนิ น โครงการอย่ า งต่ อเนื่อ งสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะการติด ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการซึง่ บางประเด็นต้องอาศัยห้วงเวลานานจึงจะสามารถเกิดผลตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้
4) การจัดทําตัวชี้วดั ของโครงการควรเป็ นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่าง
แท้จริง
• ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลระหว่างปี งบประมาณและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ
การติดตามผลรายโครงการระหว่างปี งบประมาณโดยคณะอนุ กรรมการติดตามผลแผนพัฒนาฯ
คณะอนุกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมถึง
ข้อคิดเห็นทีร่ วบรวมจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตลอดการประชุมของปี งบประมาณ 2563 มีดงั นี้
1) โครงการทีน่ าํ เข้าบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาควรเป็ นโครงการทีม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะดําเนินการ
มีการศึกษาความเป็ นไปได้และจัดลําดับโดยยึดถือผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้นต่อสังคม เพื่อให้จาํ นวนโครงการ
พัฒนาทีจ่ ะถูกยกเลิก/ไม่ดาํ เนินการมีจาํ นวนลดลงและเกิดผลต่อการพัฒนาในพื้นทีอ่ ย่างแท้จริง
2) ผูบ้ ริหารควรเร่ งรัดให้มีการดําเนินโครงการทุก โครงการเป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
เพือ่ ไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล ้สิ้นปี งบประมาณ
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ร่วมพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เพือ่ เป็ นตัวอย่างแก่สงั คมในการสร้างความร่วมมือ ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างแท้จริงให้ให้เป็ นรูปธรรม โดยอาศัยกลไกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูน้ าํ ชุมชน หรือ
ผูแ้ ทนชุมชน
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรให้ความสําคัญด้านการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ ค่ี รอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดการสืบสานวัฒนธรรมในทุกช่วงวัย
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรตัง้ งบประมาณและบริหารงบประมาณสําหรับการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6) ควรกําหนดมาตรการดู แล บํารุงรัก ษาถนนให้มีอายุ ก ารใช้งานตามมาตรฐานของถนน
แต่ ละแบบ เช่ น กําหนดขนาดนํา้ หนักบรรทุกที่เหมาะสม เนื่องจากการติดตามผลพบว่ามีถนนบางสายทางมี
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ปริมาณรถที่ใช้เส้นทางเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกหิน ดิน ทราย รวมไปถึงรถบรรทุกผลผลิตทาง
การเกษตรชนิดต่างๆ ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้ถนนชํารุดก่อนเวลา
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรผลักดันให้มกี ารจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนทีก่ าํ หนดไว้
ในตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. เพือ่ ทีอ่ งค์กรจะได้นาํ งบประมาณไปใช้ใน
การพัฒนาพื้นทีอ่ ย่างทัวถึ
่ งและเกิดประโยชน์ต่อภาพรวม
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