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  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๑)  

………………………………………………………………….. 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น            

ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๑๓   “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

แตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างนอ้ยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง  ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง  ประจ าปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑-

กันยายน ๒๕๖๑)  ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลโนนแดง  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 

  เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)  เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ 

ขั้นตอน จงึออกประกาศรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้) 
 

  ประกาศ  ณ วันที่   ๒๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

    

 

                 ( นายโกฏ   โลมบุตร ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
        



 

 

 
ค าน า 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ 

ทุกปี     
 

 เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนแดงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ

ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม

ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  สามารถแก้ไข

ปัญหาใหก้ับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  

                   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   

  ตุลาคม  256 
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    ส่วนที่ 1 

 
                                                                                    
                                                                                  รบทน า 

               การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทั้งนีเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 “มาตรา  ๖๙/๑  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การ

ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงหมาดไทยก าหนด” 

  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การ

ด าเนนิงานขององค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   
 

   การตดิตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ

เกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ

วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการตดิกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

และมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง      

1 



 

 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑) ท ารู้วา่การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  

 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ

น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก

น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไป

ปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด

จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึน้ 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ

อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมนิผลจะเป็นเครื่องมอืส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ

แผนงานให่มคีวามกระจา่งชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 

และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล

การวิเคราะหจ์ะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ

การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มปีัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   

(ผูส้นับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการ

ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผล

โครงการ  ทั้งผูใ้ห้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผล

ต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ

ปัญหาอุปสรรคเหล่านีไ้ด้ผลเพียงใด  และหรอืจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
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๙)  การประเมนิจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ

แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน

สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการตอ่ไป สว่นโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก 

ก็ควรยกเลิกทิง้เสีย     

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  

ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

๒)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๓)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๔)  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

๕)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก

ได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประ

เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
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  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   
  

ขั้นตอนที่  ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  โดย

อาศัยหนังสอืกระทรวงมหาดไทยและคูม่อืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  

๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรว่มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน

หารตดิตามและประเมินผล  ดังนี ้

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรอืไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรอืไม่  มคีวามลา่ช้าเกิดขึ้นหรอืไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และ

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  

แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธ

กิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการ

ของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     

 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง

งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า     

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้าง

พืน้ฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชก้ฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมอืง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของ

ประชาชน   

การรณรงค์และ    ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม

ศลิปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะหแ์ละส่งเสริมผู้ดอ้ยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา

อาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมปิัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า 

และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบรหิารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  

ธรรมาภิบาล  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรขององคก์รอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   

        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรอืไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรอืไม่  ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ   

อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มกีารบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรอืไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     

        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน

หรอืไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     

        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมภิาคและระดับประเทศ 

       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   

        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 

ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ 

กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรอืไม่ ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง

ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่

ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี ้
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  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  

ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 

(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

    (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง

ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ

จากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก

ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  

ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่   สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม

ที่ตัง้ไว้หรอืไม่  
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วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร

สอบถามขอ้มูลจากผู้รับผดิชอบโครงการ  น ามาวิเคราะหป์ัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  

เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผดิชอบโครงการ  ลงพืน้ที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

    
 
 
การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผูร้ับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผดิชอบด าเนินการตดิตามโครงการโดยผูร้ับผดิชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรอื คณะกรรมการ  หรอื คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการตดิตาม

และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคดิเห็น 
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ส่วนที่ ๒ 

 

กา 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

***** 

1.ด้านกายภาพ 

 1.1ลักษณะที่ตัง้และอาณาเขต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ  หา่งจากตัวจังหวัด

ชัยภูมิเป็นระยะทาง 14  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 56 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ  37,500  ไร่  และมี

อาณาเขตและติดตอ่กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนอื ติดตอ่กับเทศบาลต าบลโคกสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันออก ติดตอ่กับเทศบาลต าบลชีลอง   อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   

 ทิศใต้  ติดตอ่กับเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันตก ติดตอ่กับองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดแร้ง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 1.2 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาต าบล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  แบ่งหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน   มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  4,639  คน จ านวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น 1,763  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร 83.19 คน/ตารางกิโลเมตร  ความหนาแน่นของ

ครัวเรือน ประมาณ  31 หลังคา/ตารางกิโลเมตร รายลเอียดดังนี ้    
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  ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน  ผู้น าชุมชน 
จ านวน 

ครัวเรอืน 

จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโนนแดง    นายสมัถย์     สถิตชัย 330 303 356 659 

2 บ้านโนนแดง    นายสุขสัญ โอวาทวงษ์ 342 439 449 888 

3 บ้านโนนเสาเล้า    นายสุชาติ      สองศรี 194 148 166 314 

4 บ้านเจรญิผล    นายสุชาติ      ภูผาจง 152 234 459 459 

5 บ้านหนองแวง    นางฉวี     ปิตะบุตร(ก านัน) 292 371 382 753 

6 บ้านหนองบ่อ    นายเกียรติภูมิ  ปิตะบุตร 157 229 238 467 

7 บ้านซับช่องแมว    นายมานิตย์     ไชยสุระ 74 109 73 182 

8 บ้านหนองโสมงเหนอื    นายเสน่ห์        หนชัย 159 201 200 401 

9 บ้านเจรญิทรัพย์      นายอุทัย        ชัยกุนา 173 241 256 497 

              รวม  1,873 2266 2,354 4,620 
ข้อมูล : จากส านักบรหิารการทะเบียนอ าเภอบ้านเขว้า  ณ  วันที่  9  ตุลาคม  2560 

1.3โครงสรา้งและอัตราก าลัง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างและ

อัตราก าลังในการบริหารงาน  ดังนี้ 

 1.3.1 ฝา่ยบริหาร ประกอบด้วย คณะผู้บริหารดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายโกฏ   โลมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

2 นายจ านงค ์ ศิริพรมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

3 นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

4 นายสมนึก  กาลขว้า เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

  

 1.3.2สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   โนนแดง มี จ านวน 16 คน ประกอบด้วย  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ประธานสภา หมู ่4  

2 นายสายยนต์ ใสแสง รองประธานสภา หมู่ 3  

3 นายวิรัช แรงโนนแดง สมาชิกสภา หมู่ 1  

4 นางชาลิณี แรงโนนแดง สมาชิกสภา หมู่ 1  

5 นางบุญลิว้ ไวประเสริฐ สมาชิกสภา หมู ่2  
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6 นางอ าพร สุภาพ สมาชิกสภา หมู่ 2  

7 นายทองอร หาญชัย สมาชิกสภา หมู่ 3  

8 นายเกรียงไกร  พลชัย สมาชิกสภา หมู่ 5  

9 นายหนูแดง  จอกเงิน สมาชิกสภา หมู่ 5  

10 นายสาโรจน์ ฆ้องโนนแดง สมาชิกสภา หมู่ 6  

11 นายบุญส่ง สุพมาตย์ สมาชิกสภา หมู่ 6  

12 นางสาวละออง หงษ์วหิค สมาชิกสภา หมู่ 7  

13 นายศุภชัย ฐานวสิัย สมาชิกสภา หมู่ 7  

14 นายบุญยู้ ปิตะบุตร สมาชิกสภา หมู่ 8  

15 นางสาวส าราญ ทนโนนแดง สมาชิกสภา หมู่ 8  

16 นายนิรุติ อุปชา สมาชิกสภา หมู่ 9  

17 นางธนนันท์   อนันตส์ินชัย เลขาสภา   ปลัด อบต. 

 
 
 1.3.3 จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจ้างตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง   

          ตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี (2558 - 2560 )          

 

รายการ 

อัตราก าลัง 

จ านวนต าแหน่ง

ทั้งหมด/ครู 

ศพด. 

จ านวนต าแหน่ง 

ที่มีคนครอง 

จ านวนต าแหน่งที่ 

ไม่มีคนครอง 

พนักงานส่วนต าบล 13 12 1 

ลูกจา้งประจ า 1 1 - 

พนักงานจ้าง 16 15 1 

รวม 30 28 2 
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1.4  ดา้นสังคม 

 1.4.1การศกึษา 

  การศกึษาในโรงเรยีน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงมโีรงเรียนในสังกัดสพฐ.ชย   

1   แหง่คอื โรงเรียนบ้านโนนแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง 

ที่ ชื่อสถานศึกษา 

/ศูนย์ 

จ านวนนักเรยีน จ านวนครู/

บุคลากร 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนบ้าน 

โนนแดง 

อนุบาล 1  มีนักเรียน    จ านวน   18  คน 

 อนุบาล 2  มีนักเรียน    จ านวน   26   คน 

อนุบาล 3  มีนักเรียน    จ านวน   26 คน 

 ป.1   มีนักเรียน            จ านวน   37   คน 

 ป.2   มีนักเรียน            จ านวน   28   คน 

 ป.3   มนีักเรียน            จ านวน   25  คน 

ป.4   มีนักเรียน             จ านวน   42  คน 

ป.5   มีนักเรียน             จ านวน   30  คน 

ป.6   มีนักเรียน             จ านวน   29  คน 

               รวมทั้งหมด  จ านวน 248 คน 

17 สังกัด สพฐ. 

2. ศพด.วัดดอนไผ่ เด็กก่อนวัยเรยีน           จ านวน  42   คน 5 สังกัด อบต. 

3. กศน. 

ต าบลโนนแดง 

นักเรยีน                     จ านวน  660  คน 10 กระทรวงศึกษาฯ 

 ข้อมูล   ณ   วันที่   10 มิถุนายน   2561 

********* 
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                  ส่วนที่ 3 

     

                                                    การติดตามและประเมินผล 

******** 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล

การด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ

ติดขัดหรอืมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรอืไม่ อย่างไร  

  ดังนั้นจึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไว้เพื่อเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาหรอืการจัดบริการสาธารณะต่อไป 

          1.  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อคามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

20 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

    3.10 ผลผลต/ิโครงการ (5) 
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1.1   เกณฑ์การให้คะแนนในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

ประเด็นการ

พจิารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได้ 

๑. 1. ข้อมูล

สภาพท่ัวไป

และข้อมูล

พื้นฐานของ

องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เชน่ ที่ตัง้ของหมูบ้่าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของดนิ  ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของ

ไม ้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลอืกตัง้ 

ฯลฯ 

  

(3) 

  

3 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นการเมอืง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ชว่งอายุและ

จ านวนประชากร  

(2) 2 

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสขุ อาชญากรรม  

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2) 1 

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน่ การคมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ 

 การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1 

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน่ การเกษตร การประมง การปศุสัตว ์

 การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชพีแรงงาน ฯลฯ 

 และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 

(2) 1 

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี

และงานประจ าป ีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก 

ฯลฯ 

 และอื่นๆ 

(2) 1 

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ปา่ไม ้ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 1 

(๘)  การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

หรือการใช้ขอ้มูล  จปฐ. 

(2) 2 

(๙)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนนิการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ตรวจสอบ รว่มรับประโยชน ์รว่มแก้ปัญหา ปรึกษาหารอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

(3) 3 

๒.  รวมคะแนนทีไ่ด ้ 20 15 

                            

15 

1
0 



 

 

 
ประเด็นการ

พจิารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได้ 

๓. 2.  การ

วเิคราะห์

สภาวการณ์

และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังต่อไปนี้                           

(1)  การวเิคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

  

(2) 

  

2 

(2)  การวเิคราะห์การใชผ้ังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับใช ้ผลของ

การบังคับใช ้สภาพการณท่ี์เกิดขึน้ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณาสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(2) 1 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(2) 1 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นท่ีสี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(2) 1 

( 6 )  ผลการวิ เ ค รา ะห์ ศั กยภาพ เพื่ อป ระ เมิ นสถานภาพกา รพัฒนา 

ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness จุดอ่อน O-

Opportunity (โอกาส) และT–Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7.) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มรการ

น า เสนอปัญหา  ค้นหาสา เหตุ ของ ปัญหาห รือสมมติฐานของ ปัญหา  

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการการแก้ไขปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์

เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 2 

(8)สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง

งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

เชงิคุณภาพ  

(1) 1 
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(9) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เช่น 

ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่าน

มาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   

(1) 1 

๔.  รวมคะแนนทีไ่ด ้ 15 12 
    

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได ้

3.ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6เป้าประสงคข์องแต่

ละประเด็นกลยุทธ ์

3.7 จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ควบประกอบไปด้วยข้อมลู ดังนี ้

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเชื่อมโยงหลัก

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละ Thailand 40. 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

และ Thailand 4.0 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ Thailand 

4.0 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กบัโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนนิการให้

บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุง่

หมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดที่ชัดเจน 

ความมุง่มั่นอันแน่วแน่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพืน้ที่จริง ที่จะน าไปสู่ 

ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

แผนงานหรือจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ

แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีความชัดเจน น าไปสูก่ารจัดท าโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิน่ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็ชุด กลุม่หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 

ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสูก่ารจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

  

(10) 

 

 

(10) 

 

 

(10) 

 

(5) 

 

 

 

(5) 

 

 

(5) 

 

 

(5) 

 

 

(5) 

 

 

 

 

(5) 

 

 

(5) 

  

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

  65 55 

รวมคะแนน 1+2+3  100 84.6 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 



 

 

1.2   แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
ผลการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ
พงษ์ วงษ์หล่อ-ไร่ นายเอียง แคนมี 
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต หมู่ที่ 1 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1.ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
2.รางระบายน้ าคอนกรีต 
กว้าง 0.30เมตร ยาว 
145เมตร ลึก 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

200,000 380,000 0.22 0.42 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเล็กสายบ้านนายเวิน 
บุญกุล-บ้านบัญชา สุมาลี หมู่ที่ 4 

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 178.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

300,000 207,000 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการสิ้นสดุ
สัญญา 25 ต.ค.61) 

0.33 0.23 

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.
สายบ้านนายรัตน์ แพชัย-บ้านนาย
ทวี จอกเงิน พร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีต หมู่ที่ 5 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 1.ถนนคสล. กว้าง 5เมตร 
ยาว 13.40 หนา 0.15 เมตร 
2.รางระบายน้ ากว้าง 0.30 
ยาว 144 เมตร ลึก0.30
เมตร หนา 0.10 เมตร 

300,000 210,000 0.22 0.23 

 
 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

18 

19 



 

 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สัญญา เขียนเขว้า หมู่ที่ 7 

ตามแบบ อบต.ก าหนด ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 326,000 0.33 0.36 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
ราตรี อาสา-ศาลาSML หมู่ที่ 9 

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 0.30 ม. ยาว 
188.00 ม. ลึก 0.30น. 
หนา 0.10 ม. 

300,000 212,000 0.33 0.23 

6 โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ท า
การ อบต.ชั้น2 

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 5.00 ม. ยาว 
15.50 ม. สูง 2.75 ม. 
พื้นที่ก่อสร้างไมน้อย
กว่า77.50 ตรม. 

300,000 250,000 0.33 0.28 

7 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ
อบต. ชั้น 1 

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 16.00 ม. 

300,000 200,000 0.33 0.22 

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา
อบต. 

ตามแบบ อบต.ก าหนด         - 400,000 - 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

0.45 0.00 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ่อน้ า
ด้านหน้าที่ท าการอบต 

ตามแบบ อบต.ก าหนด          - 300,0000 - 
(ยังไม่ด าเนินการ) 

0.33 0.00 

 

 ที ่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายฟาร์มหมู กว้าง 2.50 ม. กว้าง 2.50 ม. 293,000 292,000 0.32 0.32 
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นายสุพจน์ เอกาชัย ถึงบ้านนางกา ฆ้อง
โนนแดง 

ยาว 220 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ยาว 220 ม. 
หนา 0.15 ม. 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเสยี 
คสล.สายบ้านนางบุญเรือง  
ป้องขันธ์ถึงบ้านนางค าอุ่น กลังทวี 
 หมู่ที่ 3 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 160 ม. 
หนา 0.10 ม. ลึก0.30ม. 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 160 ม. 
หนา 0.10 ม. ลึก0.30ม. 

202,000 195,000 0.22 0.21 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทิศตะวันตก
โรงเรียนบ้านโนนแดง(บ้านโนนแดง-ล า
ห้วยชีลอง)หมู่ที่ 6 

ช่วงที่ 1 ขนาดด าเนินการ กว้าง 4 ม.
ยาว 460 ม. หนา 0.15 ม.ช่วงที่ 2 
ขนาดด าเนินการ `กว้าง 5 เมตร ยาว 
78 ม. หนา 0.15ม.  

         - 1,312,400 (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 1.47 0.00 

13 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ที่ท าการ
อบต.โนนแดง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว148เมตร หนา0.15เมตรหรือ
พื้นท่ีคอนครีตไม่น้อยกว่า740ตรม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.10 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตรยาว
148เมตร หนา0.15เมตรหรือพื้นที่
คอนครีตไม่น้อยกว่า740ตรม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.10 เมตร 

 
386,000 385,000 

0.43 0.43 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองกู่ 
หนองนา หนองแห้ว ม.1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว148เมตร หนา0.15เมตรหรือพื้นที่คอนค
รีตไม่น้อยกว่า740ตรม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ0.10 เมตร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว148เมตร หนา0.15เมตรหรือพื้นที่คอ
นครีตไม่น้อยกว่า740ตรม.ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ0.10 เมตร 

385,000 249,000 0.43 0.28 

 
 
 
 
 

       

 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สายบ้านนางอมร กุลิสรา ถึง

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 0.10เมตร 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 135 
เมตร หนา 0.10เมตร ลึก 0.30 

173,000 160,000 0.19 0.18 

21 



 

 

บ้านนายวิเชียร เสนชัย หมู่ที่ 8 ลึก 0.30 เมตร เมตร 
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. สายบ้านนางบุญมี ชัยราช  
ถึงถนนคสล.ไปที่ว่าการอ าเภอบ้าน
เขว้า หมู่ที่ 9 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
225 เมตร หนา 0.10เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.10เมตร ลึก 0.30 
เมตร 

276,000 275,000 0.31 0.30 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านเจริญทรัพย์ บ้าน
นายสมศักดิ์ ถึงที่นานายแสง  
ใจปิติ. หมู่ที่ 9 

กว้าง 4 เมตร ยาว 180
เมตร หนา 0.80เมตร ลึก 
0.30 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 180เมตร 
หนา 0.80เมตร ลึก 0.30 เมตร 

75,000 74,000 0.08 0.08 

18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพักสายนายสุขสันต์ 
โอวาทวงษ์  ถึงวัดดอนไผ่ หมูที่ 2 

กว้าง 0.60เมตร ยาว 116
เมตร  ลึก 1.20 เมตร 

กว้าง 0.60เมตร ยาว 116เมตร  
ลึก 1.20 เมตร 

182,000 181,000 0.20 0.02 

19 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ตามรายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียดโครงการ 200,000 90,000 0.22 0.10 

 



 

 

 
 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

20 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

จัดอบรมและจดักิจกรรมสร้าง
จิตส านึก 

จัดอบรมและจดั
กิจกรรมสร้างจติส านึก 

30,000 9,200 0.03 0.01 

21 โครงการฝึกทบทวนอปพร. รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.11 0.00 

22 โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งอปพร.เพิ่มเตมิ รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.11 0.00 

23 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาครศูพด. ตามหนังสือสั่งการ/อบรม ตามหนังสือการ/
อบรม 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.01 0.00 

24 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

50,000 31,963 0.05 0.03 

25 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

30,000 19,242 0.03 0.02 

26 ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งก่อสร้างทุกโครงการ สิ่งก่อสร้างทุก
โครงการ 

100,0000 100,000       0.11 0.11 

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา 
ดูงาน 

รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

300,000 259,400 0.33 0.29 

28 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมของ
ผู้บริหาร.สมาชิก,ผู้น าชุมชนและพนักงาน 
ของอบต.โนนแดง 

รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการ 

30,000 30,000 0.03 0.03 
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 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

29 โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะการเป็นผู้น าแก่
เด็กและเยาวชนในชุมชน
9หมู่บ้าน 

        - 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.03 0.00 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะการเป็นผู้น าแก่
สตรีในชุมชน9หมู่บ้าน 

         - 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.02 0.00 

31 โครงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้การสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและ
บูรณาประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 9 
หมู่บ้าน 

         - 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.02 0.00 

32 โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนประชารัฐ
บ้านหนองโสมงเหนือ 

รายละเอียดตาม
โครงการ 

รายละเอียดตาม
โครงการ 

20,000 20,000 0.02 0.03 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพผู้
พิการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

          - 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.01 0.00 
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 ที่  ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

34 งานการจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(ม.1-ม.9) 

 เพื่อจ่ายเป็นการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(ม.1-ม.9) 

7,350,000 7,038,100 8.27 7.92 

35 งานจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(ม.1-ม.9) 

เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(ม.1-ม.9) 

4,420,000 4,002,400 4.97 4.50 

36 งานจา่ยเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ย
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ย
เอดส์ 

24,000 24,000 0.02 0.02 

37 โครงการเยาวชนไทย รู้ทนัภัย เติบ
ใหญ่ อย่างมีคุณภาพ 

รายละเอียดตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการ (งบจากพมจ.ชย) 20,000 0.02 0.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบ่อขยะต าบลโนนแดง 
ถึง หนองบัวฮี หมู่ที่ 3 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบที่อบต
ก าหนด) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ
ที่อบตก าหนด)- 

352,000 351,000 0.39 0.39 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายที่นานายสมศักดิ ์จ าบัว
ขาวถึงนานายอ านวย มุง่สมัคร หมู่ที่ 3 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร (ตามแบบที่อบต
ก าหนด) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ตามแบบ
ที่อบตก าหนด) 

155,000 154,000 0.17 0.17 

3 โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะและ
ท าคันดนิเป็นถนนเพื่อเกษตรสายนา
นายเกรียงศักดิ์ ก าเนิดค า ถึง หนองอ้ม  
หมู่ที่ 4 

1.ขุดลอกขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 932 เมตร ลึก 1เมตร 
2.คันดินขนาดกว้าง3เมตร ยาว 
932 หนา 0.10 เมตร (ตาม
แบบอบต.ที่ก าหนด) 

1.ขุดลอกขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 932 เมตร ลึก 1
เมตร 
2.คันดินขนาดกว้าง3เมตร 
ยาว 932 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบอบต.ทีก่ าหนด) 

206,000 205,000 0.23 0.23 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านซับช่องแมว ถึงถ้ านกจิบ 
หมู่ที่ 7 

กว้าง 6 เมตรยาว3,000เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

กว้าง 6 เมตรยาว3,000
เมตร หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

311,000 310,000 0.35 0.34 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

5 โครงการปรับปรุงฝายดินบริเวณล าห้วย
ยางแร้ง หมู่ที่ 3 

กว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร หนาเฉลี่ย 2 เมตร 
(ตามแบบที่อบตก าหนด) 

กว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร หนาเฉลี่ย 2 

เมตร (ตามแบบที่อบต
ก าหนด) 

49,000 48,000 0.05 0.05 

6 โครงการขุดลอกปรับแต่งคันดนิล าห้วย
ชีลอง บริเวณทีน่านางทองทิพย ์ 
มุ่งสมัคร หมู่ที่ 4 

ด าเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย 
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

ด าเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด) 

100,000 99,000 0.11 0.11 

7 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าลน้ มข.2527 
บริเวณล าห้วยชลีอง หมู่ที่ 6 

ด าเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร หนาเฉลีย่ 1.50 
เมตร (ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

ด าเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด) 

50,000 49,000 0.05 0.05 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนเสา
เล้า หมู่ที่ 3 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

194,000 193,000 0.21 0.21 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหว้ยบง
ใหญ่ถึงล าห้วยยางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 

1.ถมดินถนนกว้าง6เมตรยาว250
เมตรหนาเฉลี่ย0.50เมตรหรือ
ปริมาตรดินไม่กว่า750ลบ.ม. 
2.ลูกรังถนนกว้าง6เมตรยาว250
เมตรหนา0.10เมตรหรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า150ลบ.ม. 

1.ถมดินถนนกว้าง6เมตรยาว
250เมตรหนาเฉลี่ย0.50เมตร
หรือปริมาตรดินไม่กว่า750ลบ.
ม. 
2.ลูกรังถนนกว้าง6เมตรยาว
250เมตรหนา0.10เมตรหรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า150
ลบ.ม. 

50,000 50,000 0.05 0.05 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าง
นกแก้ว ถึงล าห้วยยาง บ้านโนนแดง 
 หมู่ที่ 1 

1.ถมดินถนนกว้าง6เมตรยาว250
เมตรหนาเฉลี่ย0.50เมตรหรือ
ปริมาตรดินไม่กว่า750ลบ.ม. 
2.ลูกรังถนนกว้าง6เมตรยาว250
เมตรหนา0.10เมตรหรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า150ลบ.ม. 

1.ถมดินถนนกว้าง6เมตรยาว
250เมตรหนาเฉลี่ย0.50เมตร
หรือปริมาตรดินไม่กว่า750ลบ.
ม. 
2.ลูกรังถนนกว้าง6เมตรยาว
250เมตรหนา0.10เมตรหรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า150
ลบ.ม. 

50,000 50,000 0.05 0.05 

11 อาหารกลางวันเด็ก ศพด.โนนแดง -ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กศพด. จ านวน 45 คน 

-ค่าอาหารกลางวัน 
เด็กศพด. จ านวน 45 คน 

220,000 208,200 0.24 0.23 

12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรยีนสังกัด
สพฐ. 

นักเรียนสพฐ.(รร.บ้านโนน
แดง)จ านวน 260 คน 

นักเรียนสพฐ(รร.บ้านโนน
แดง).จ านวน 260 คน 

1,040,000 1,021,000 1.17 1.14 
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13 -ค่าอาหารเสริมนมส าหรับนักเรียนสังกัด
สพฐ. 
-ค่าอาหารเสริมเด็กศพด.โนนแดง 

-นักเรียนสพฐ. 260 คน 
- เด็ก ศพด. จ านวน 45 คน 

-นักเรียนสพฐ. 260 คน 
- เด็ก ศพด. จ านวน 45 
คน 

634,400 607,997.18 0.71 0.68 

14 ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจดัการ
สถานศึกษา(วัสดุการศึกษารายหัว) 

ตามรายละเอียดตามโครงการ ตามรายละเอียดโครงการ 76,500 71,400 0.08 0.08 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ เป้าหมา 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการร่วมจัดฉลองอนุสาวรยี์เจา้พ่อ
พญาแลของอ าเภอบ้านเขว้าและงานบุญ
ล้อมข้าวใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ตามรายละเอียดตาม
โครงการ 

ตามรายละเอียด
โครงการ 

40,000 40,000 0.04 0.04 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างความ
ปรองดอง 

รายละเอียดตาม
โครงการ 

- 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.05 0.00 

3 โครงการจดัตั้งจุดตรวจจดุเสี่ยงและ
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน 

รายละเอียดตามโครงการ -รณรงคล์ดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

40,000 4,780 0.04 0.005 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

- 
                    -  

- - - - - - 

 

*หมายเหตุ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

              ในรอบแรก เดือนเมษายน 2561 แล้ว  จ านวน 2 กิจกรรม คือ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561 

              และโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือรณรงค์การอนุรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

 
ที โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ(เคลื่อนที่)
ประจ าส านักงาน 

  1 เคร่ือง   1 เคร่ือง 20,000 9,490 0.81 6.78 

2 เทปวัดระยะ  1 ชุด 1 ชุด 10,000 3,500 0.30 2.5 
3 กล้องระดับ  1 ชุด 1 ชุด 50,000 34,000 2.9 24.2 
4 เครื่องพิกัดดาวเทียมแบบพกพา(จีพี

เอส) 
            1  ชุด           1  ชุด 30,000 25,000 2.14 17.85 

5 เครื่องปั้มลมชนิดเงียบแบบไร้น้ ามัน             1 ชุด           1  ชุด  10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 0.85 0.00 
6 เครื่องเชื่อมโลหะ/ตู้เชื่อมโลหะ 

อินเวอร์เตอร์ 
            1  ชุด           1  ชุด 20,000 15,000 1.28 10.71 

รวม จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนา               6    1,165,000 140,000 86,900 12  7.45 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

                                             สรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปี พ.ศ.2561 
(ครั้งที่ 2) รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการทั้งหมดในแผนปี

61 
โครงการที่ตั้งงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

60 70.58 51 60 37 43.53 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

19 22.35 14 16.47 14 16.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

4 4.76 3 3.52 3 3.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

2 2.35 2 2.35 ด าเนิน 
การแล้ว    - 

รวม 85 100 70 82.34 54 64.29 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

 

สรุปงบประมาณการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปี พ.ศ.2561 
(ครั้งที่ 2) รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณทั้งหมดในแผนปี61 งบประมาณที่ตั้งจ่าย  
ปี 61 

งบประมาณ 
ที่ด าเนิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

82,713,837 93.43 19,101,400 21.58 14,908,305 18.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

4,967,900 5.61 4,560,000 5.15 3,417,597 68.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

850,000 0.96 380,000 0.43 94,780 11.15 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

- - - - 
ด าเนินการแล้ว 

(ครั้งท่ี1) 
รอบเดือน เมษายน 

- 

รวม 88,531,737 100 24,041,400 27.16 18,420,682 20.81 
                                                                                         สรุปบัญชีครุภัณฑ์ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปี พ.ศ.2561 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดในแผนปี61 โครงการที่ตั้งงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

16 100 8 50 6 37.5 
 

 
สรุปงบประมาณบัญชีครุภัณฑ์ 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปี พ.ศ.2561 
 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 

 
งบประมาณบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดในแผน

ปี61 
โครงการที่ตั้งงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1,165,000 100 140,000 12 86,900 7.45 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

 
ส่วนที่ 4 

 

    ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1.การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ตรงตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท าให้การด าเนินการตามไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่วางไว้ 

 2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด จงึไม่

สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

          2. น าโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุน

งบประมาณต่อไป 

 3. แต่ละส่วนงานควรมีแนวทางในการวางแผนที่ชัดเจน  

 4. แต่ละส่วนงานควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากด าเนินโครงการ

แล้วเสร็จ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินโดยตนเอง 
ค าช้ีแจง :  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
จะท าการประเมินและรายงานหลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
ช่ือ        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

ประเด็นการประเมิน ม ี

การด าเนินงาน 

ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที ่1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา 

  

ส่วนที ่ 2  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน /  
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา /  
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั /  
16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา /  
17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่ 
 

/  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง    อ าเภอบา้นเขวา้  จงัหวดัชยัภูมิ 
2. รายงานผลเม่ือ........   ตุลาคม  256 ................................................................................................... 
ส่วนที่ 2  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีรายรับต ่ากว่าประมาณการรายรับท่ีตั้งไว ้ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ  ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ   
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.75% 71.25% 20.00% 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 50.00% 47.50% 2.50% 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 51.25% 47.50% 1.25% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ้ 46.25% 32.25% 21.50% 
ประชาชนทราบ    
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36.25% 51.50% 12.25% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 25.00% 62.25% 12.75% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ 38.75% 36.25% 25.00% 
ประชาชนในทอ้งถ่ิน    
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 62.50% 27.25% 10.25% 

ภาพรวม 39.84% 46.97% 13.19% 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง   จ  านวน   100  ราย 
หมายเหตุ 0-3    คะแนน  ไม่พอใจ 
  3-6    คะแนน  พอใจ 
  6-10  คะแนน  พอใจมาก 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1.  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1   ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2)  มีประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ 6.12 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.87 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 7.00 
ในทอ้งถ่ิน  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 

ภาพรวม 7.27 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง   จ  านวน   100  ราย 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน  
2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.25 
2)  มีประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.12 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.65 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 7.00 
ในทอ้งถ่ิน  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 6.63 
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จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงจ านวน   100  ราย 
ยุทธศาสตร์ที่  3     พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.25 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 8.25 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.71 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงจ านวน   100  ราย 
ยุทธศาสตร์ที ่  4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื 
4.1 ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.52 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ 9.15 
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 6.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 8.00 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 8.14 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงจ านวน   100  ราย 
สรุปในภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์  คดิเป็นร้อยละเฉลีย่ดงันี ้ 7.27+6.63+7.71+8.14   = 40                 
                                                                                                                       29.75     =     74.38 %       

38 


