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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลโนนแดง ได้ดาเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลโนนแดง ประจาปี ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑กันยายน ๒๕๖๑) ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลโนนแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลโนนแดง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่ อ ให้ ร ายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ
ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายโกฏ โลมบุตร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
แผนพั ฒนามีหน้ าที่ด าเนิ นการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนแดงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง สามารถแก้ไ ข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ 1
รบทนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งนีเ้ ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้วิ ธี การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี และให้ ค านึ งถึ งการมีส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงหมาดไทยกาหนด”
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่ น ของตน การจั ด ท าแผนพัฒนาท้ อ งถิ่น จึงเป็น เครื่อ งมื อที่ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ จะให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตงั้ ไว้ได้อย่างดียิ่ง

2
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้วา่ การนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ย นแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไป
ปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึน้
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ
แผนงานให่มคี วามกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มคี วามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผูส้ นับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการ
ไปปฏิ บัติ ป ระสบผลส าเร็ จ และส่ ว นที่ส อง คื อ ผู้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เพื่อ ท าการประเมิ น ผล
โครงการ ทั้งผูใ้ ห้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผล
ต่างๆ)
๘) การประเมิ น จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านีไ้ ด้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
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๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก
ก็ควรยกเลิกทิง้ เสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘
ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
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ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อ สภาท้ องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ง ประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้ น ตอนที่ ๕ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)
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ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูม่ อื ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ใ นแผนการดาเนินงาน
หรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีค วามสอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน ยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ ค่านิย มหลัก ของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุท ธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นชุ ม ชน และสามารถด าเนิ น การได้ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ข องท้ อ งถิ่ น โดยค านึ ง ถึ ง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้า ง
พืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนและสั ง คม (การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สุ ข ภาวะของ
ประชาชน
การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกาลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ดอ้ ยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมปิ ัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถ
แก้ไ ขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูก ใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน
หรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมภิ าคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ว่ า มี ผ ลกระทบเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร สาเหตุ จ ากอะไร ประเมิ น ผลกระบวนการการด าเนิ น งานโครงการ
กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ ๒ ประการ ดังนี้
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ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนพั ฒ นา สมาชิ ก สภา ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่ นทราบในที่เ ปิด เผยภายในสิบ ห้าวันนับ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ
ทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ มี อ ยู่ จ ริ ง หรื อ ไม่ สภาพของทรั พ ย์ สิ น นั้ น เป็ น อย่ า งไร อั น ได้ แ ก่ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตงั้ ไว้หรือไม่

9
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามปี
แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน
เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพืน้ ที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผูร้ ับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตาม
และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ ๒
กา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
*****
1.ด้านกายภาพ
1.1ลักษณะที่ตงั้ และอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด
ชัยภูมิเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ทั้งสิ้น 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ และมี
อาณาเขตและติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตาบลทุ่งทอง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1.2 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 9 หมู่บ้าน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 4,639 คน จานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 1,763 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 83.19 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
ครัวเรือน ประมาณ 31 หลังคา/ตารางกิโลเมตร รายลเอียดดังนี้

11
ตารางแสดงจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
จานวน
จานวนประชากร (คน)
หมู่ท่ี
ชื่อบ้าน
ผู้นาชุมชน
หญิง
รวม
ครัวเรือน ชาย
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 บ้านเจริญผล
นายสุชาติ ภูผาจง
152
234 459
459
5 บ้านหนองแวง
นางฉวี ปิตะบุตร(กานัน)
292
371 382
753
6 บ้านหนองบ่อ
นายเกียรติภูมิ ปิตะบุตร
157
229 238
467
7 บ้านซับช่องแมว
นายมานิตย์ ไชยสุระ
74
109
73
182
8 บ้านหนองโสมงเหนือ นายเสน่ห์
หนชัย
159
201 200
401
9 บ้านเจริญทรัพย์
นายอุทัย
ชัยกุนา
173
241 256
497
รวม
1,873 2266 2,354 4,620
ข้อมูล : จากสานักบริหารการทะเบียนอาเภอบ้านเขว้า ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

1.3โครงสร้างและอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างและ
อัตรากาลังในการบริหารงาน ดังนี้
1.3.1 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย คณะผู้บริหารดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายโกฏ โลมบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2
นายจานงค์ ศิริพรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3
นายวุฒิชาติ มาสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4
นายสมนึก กาลขว้า
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.3.2สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โนนแดง มี จานวน 16 คน ประกอบด้วย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายประดิษฐ์
เทพนุรักษ์
ประธานสภา หมู่ 4
2
นายสายยนต์
ใสแสง
รองประธานสภา หมู่ 3
3
นายวิรัช
แรงโนนแดง
สมาชิกสภา หมู่ 1
4
นางชาลิณี
แรงโนนแดง
สมาชิกสภา หมู่ 1
5
นางบุญลิว้
ไวประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ 2

12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางอาพร
นายทองอร
นายเกรียงไกร
นายหนูแดง
นายสาโรจน์
นายบุญส่ง
นางสาวละออง
นายศุภชัย
นายบุญยู้
นางสาวสาราญ
นายนิรุติ
นางธนนันท์

สุภาพ
หาญชัย
พลชัย
จอกเงิน
ฆ้องโนนแดง
สุพมาตย์
หงษ์วหิ ค
ฐานวิสัย
ปิตะบุตร
ทนโนนแดง
อุปชา
อนันต์สินชัย

สมาชิกสภา หมู่ 2
สมาชิกสภา หมู่ 3
สมาชิกสภา หมู่ 5
สมาชิกสภา หมู่ 5
สมาชิกสภา หมู่ 6
สมาชิกสภา หมู่ 6
สมาชิกสภา หมู่ 7
สมาชิกสภา หมู่ 7
สมาชิกสภา หมู่ 8
สมาชิกสภา หมู่ 8
สมาชิกสภา หมู่ 9
เลขาสภา

ปลัด อบต.

1.3.3 จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตารางแสดงกรอบอัตรากาลัง
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2558 - 2560 )
อัตรากาลัง
รายการ
จานวนตาแหน่ง จานวนตาแหน่ง จานวนตาแหน่งที่
ทั้งหมด/ครู
ที่มีคนครอง
ไม่มีคนครอง
ศพด.
พนักงานส่วนตาบล
13
12
1
ลูกจ้างประจา
1
1
พนักงานจ้าง
16
15
1
รวม
30
28
2
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1.4 ด้านสังคม
1.4.1การศึกษา
การศึกษาในโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดงมีโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ชย
1 แห่งคือ โรงเรียนบ้านโนนแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง
ที่ ชื่อสถานศึกษา
จานวนนักเรียน
จานวนครู/
หมายเหตุ
/ศูนย์
บุคลากร
อนุบาล 1 มีนักเรียน จานวน 18 คน
1. โรงเรียนบ้าน
17 สังกัด สพฐ.
โนนแดง
อนุบาล 2 มีนักเรียน จานวน 26 คน
อนุบาล 3 มีนักเรียน จานวน 26 คน
ป.1 มีนักเรียน
จานวน 37 คน
ป.2 มีนักเรียน
จานวน 28 คน
ป.3 มีนักเรียน
จานวน 25 คน
ป.4 มีนักเรียน
จานวน 42 คน
ป.5 มีนักเรียน
จานวน 30 คน
ป.6 มีนักเรียน
จานวน 29 คน
รวมทั้งหมด จานวน 248 คน
2. ศพด.วัดดอนไผ่ เด็กก่อนวัยเรียน
จานวน 42 คน
5
สังกัด อบต.
3. กศน.
นักเรียน
จานวน 660 คน
10 กระทรวงศึกษาฯ
ตาบลโนนแดง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
*********
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
********
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การดาเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ดังนั้นจึงมีการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไว้เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาหรือการจัดบริการสาธารณะต่อไป
1. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อคามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลติ/โครงการ

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
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1.1 เกณฑ์การให้คะแนนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. 1. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒.

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตงั้ ของหมูบ่ ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมอิ ากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตัง้
ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ ช่วงอายุและ
จานวนประชากร
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ
และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ขอ้ มูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมคะแนนทีไ่ ด้

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

(3)

3

(2)

2

(2)

1

(2)

1

(2)

1

(2)

1

(2)

1

(2)

2

(3)

3

20

15
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓. 2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

(2)

2

(1)

1

(2)

1

(2)

1

(5) การวิเคราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้น ที่ สี เขี ย ว ธรรมชาติต่า งๆ ทางภู มิศ าสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่มี ผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(2)

1

(6 ) ผ ล ก า รวิ เค รา ะ ห์ศั ก ย ภา พเพื่ อป ระ เมิ น ส ถ า น ภา พ ก า รพั ฒน า
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness จุดอ่อน OOpportunity (โอกาส) และT–Threat (อุปสรรค)

(2)

2

(7.) สรุ ปประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนเชิง พื้น ที่ มรการ
น าเสนอปั ญ หา ค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาหรื อ สมมติ ฐ านของปั ญ ห า
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการการแก้ ไขปัญหาการกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา

(2)

2

(8)สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ

(1)

1

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณาสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วั ฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูท่ ั่วไป เป็นต้น
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(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น
ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

(1)

1

รวมคะแนนทีไ่ ด้

15

12

๔.
ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

ควบประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเชื่อมโยงหลัก
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 40.
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand
4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบั โครงการพัฒนาท้องถิน่
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุง่
หมายสิ่งหนึ่งสิง่ ใดที่ชัดเจน
ความมุง่ มั่นอันแน่วแน่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพืน้ ที่จริง ที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุง่ หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีความชัดเจน นาไปสูก่ ารจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่ ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุม่ หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสูก่ ารจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/
โครงการ

รวมคะแนน 1+2+3

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(10)

9

(10)

9

(10)

9

(5)

5

(5)

4

(5)

4

(5)

4

(5)

3

(5)

4

(5)
65

4
55

100

84.6

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี

1.2 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ร้อยละ
ที่
ลาดับ
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
1
ตามแบบ อบต.กาหนด 1.ถนนคสล.กว้าง 4
200,000
0.22
0.42
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
380,000
เมตร ยาว 85 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ
หนา 0.15 เมตร
พงษ์ วงษ์หล่อ-ไร่ นายเอียง แคนมี
2.รางระบายน้าคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้าคอนกรีต หมู่ที่ 1
กว้าง 0.30เมตร ยาว
145เมตร ลึก 0.30
เมตร หนา 0.10 เมตร
กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 178.00 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หนา
0.10 เมตร

300,000

207,000
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการสิ้นสุด
สัญญา 25 ต.ค.61)

0.33

0.23

300,000

210,000

0.22

0.23

2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเล็กสายบ้านนายเวิน
บุญกุล-บ้านบัญชา สุมาลี หมู่ที่ 4

ตามแบบ อบต.กาหนด

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.
สายบ้านนายรัตน์ แพชัย-บ้านนาย
ทวี จอกเงิน พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีต หมู่ที่ 5

ตามแบบ อบต.กาหนด 1.ถนนคสล. กว้าง 5เมตร

โครงการ
ลาดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

ยาว 13.40 หนา 0.15 เมตร
2.รางระบายน้ากว้าง 0.30
ยาว 144 เมตร ลึก0.30
เมตร หนา 0.10 เมตร

18

19
งบประมาณ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ

4

5

6

7
8
9

ที่

10

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สัญญา เขียนเขว้า หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
ราตรี อาสา-ศาลาSML หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ทา
การ อบต.ชั้น2

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ตาม
แผนพัฒนา

ดาเนิน
การจริง

ตามแบบ อบต.กาหนด

ถนนคสล.กว้าง 5
เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กว้าง 0.30 ม. ยาว
188.00 ม. ลึก 0.30น.
หนา 0.10 ม.
กว้าง 5.00 ม. ยาว
15.50 ม. สูง 2.75 ม.
พื้นที่ก่อสร้างไมน้อย
กว่า77.50 ตรม.
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 16.00 ม.
-

300,000

326,000

0.33

0.36

300,000

212,000

0.33

0.23

300,000

250,000

0.33

0.28

300,000

200,000

0.33

0.22

400,000

(ยังไม่ดาเนินการ)
(ยังไม่ดาเนินการ)

0.45

0.00

0.33

0.00

ตามแบบ อบต.กาหนด

ตามแบบ อบต.กาหนด

ตามแบบ อบต.กาหนด
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทาการ
อบต. ชั้น 1
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ตามแบบ อบต.กาหนด
อบต.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ่อน้า ตามแบบ อบต.กาหนด
ด้านหน้าที่ทาการอบต
โครงการ
ลาดับ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายฟาร์มหมู กว้าง 2.50 ม.

กว้าง 2.50 ม.

300,0000

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

293,000

292,000

20
ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา
การจริง

0.32

0.32

11

12

13

14

นายสุพจน์ เอกาชัย ถึงบ้านนางกา ฆ้อง
โนนแดง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าเสีย
คสล.สายบ้านนางบุญเรือง
ป้องขันธ์ถึงบ้านนางคาอุ่น กลังทวี
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทิศตะวันตก
โรงเรียนบ้านโนนแดง(บ้านโนนแดง-ลา
ห้วยชีลอง)หมู่ที่ 6

ยาว 220 ม.
หนา 0.15 ม.

ยาว 220 ม.
หนา 0.15 ม.

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.

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ที่ทาการ
อบต.โนนแดง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว148เมตร หนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่คอนครีตไม่น้อยกว่า740ตรม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.10 เมตร

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

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

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

-

202,000

195,000

0.22

0.21

1,312,400

(ยังไม่ได้ดาเนินการ)

1.47

0.00

0.43

0.43

0.43

0.28

386,000

385,000

385,000

249,000

21
ที่

15

โครงการ
ลาดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

กว้าง 0.30 เมตร ยาว
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 135
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. สายบ้านนางอมร กุลิสรา ถึง 135 เมตร หนา 0.10เมตร เมตร หนา 0.10เมตร ลึก 0.30

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

173,000

160,000

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง
0.19

0.18

16

17

18

19

บ้านนายวิเชียร เสนชัย หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. สายบ้านนางบุญมี ชัยราช
ถึงถนนคสล.ไปที่ว่าการอาเภอบ้าน
เขว้า หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านเจริญทรัพย์ บ้าน
นายสมศักดิ์ ถึงที่นานายแสง
ใจปิติ. หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพักสายนายสุขสันต์
โอวาทวงษ์ ถึงวัดดอนไผ่ หมูที่ 2
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

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

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

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

276,000

275,000

0.31

0.30

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

75,000

74,000

0.08

0.08

กว้าง 0.60เมตร ยาว 116 กว้าง 0.60เมตร ยาว 116เมตร
เมตร ลึก 1.20 เมตร
ลึก 1.20 เมตร

182,000

181,000

0.20

0.02

ตามรายละเอียดโครงการ

200,000

90,000

0.22

0.10

ตามรายละเอียดโครงการ

22
ที่

20

โครงการ
ลาดับ

21

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ
โครงการฝึกทบทวนอปพร.

22

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งอปพร.เพิ่มเติม

23

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาครูศพด.

24

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

25

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

26

ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา
ดูงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร.สมาชิก,ผู้นาชุมชนและพนักงาน
ของอบต.โนนแดง

27
28

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
จัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้าง จัดอบรมและจัด
จิตสานึก
กิจกรรมสร้างจิตสานึก
รายละเอียดตามโครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตามโครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
ตามหนังสือสั่งการ/อบรม
ตามหนังสือการ/
อบรม
รายละเอียดตามโครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตามโครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
สิ่งก่อสร้างทุกโครงการ
สิ่งก่อสร้างทุก
โครงการ
รายละเอียดตามโครงการ
รายละเอียดตามโครงการ

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

30,000

9,200

0.03

0.01

100,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.11

0.00

100,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.11

0.00

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.01

0.00

50,000

31,963

0.05

0.03

30,000

19,242

0.03

0.02

100,0000

100,000

0.11

0.11

300,000

259,400

0.33

0.29

30,000

30,000

0.03

0.03

23
15

ที่

29

30
31

32
33

โครงการ
ลาดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะการเป็นผู้นาแก่
และเยาวชน

-

เด็กและเยาวชนในชุมชน
9หมู่บ้าน
โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาวะการเป็นผู้นาแก่
สตรี
สตรีในชุมชน9หมู่บ้าน
ให้การสนับสนุนการ
โครงการจัดทาและประสาน
จัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บูรณาประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 9
หมู่บ้าน
รายละเอียดตาม
โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนประชารัฐ รายละเอียดตาม
โครงการ
โครงการ
บ้านหนองโสมงเหนือ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพผู้
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
พิการ

งบประมาณ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.03

0.00

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.02

0.00

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.02

0.00

20,000

20,000

0.02

0.03

10,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.01

0.00

24
ที่

โครงการ
ลาดับ

34

งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

35

งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

36

งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

37

โครงการเยาวชนไทย รู้ทนั ภัย เติบ
ใหญ่ อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
เพื่อจ่ายเป็นการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(ม.1-ม.9)
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(ม.1-ม.9)
เพื่อจ่ายเป็นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ย
เอดส์
รายละเอียดตามโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(ม.1-ม.9)
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ(ม.1-ม.9)
เพื่อจ่ายเป็นการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ย
เอดส์
รายละเอียดตามโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

7,350,000

7,038,100

8.27

7.92

4,420,000

4,002,400

4.97

4.50

24,000

24,000

0.02

0.02

(งบจากพมจ.ชย)

20,000

0.02

0.02

25
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ที่
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
1

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบ่อขยะตาบลโนนแดง
ถึง หนองบัวฮี หมู่ที่ 3

2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายที่นานายสมศักดิ์ จาบัว
ขาวถึงนานายอานวย มุง่ สมัคร หมู่ที่ 3

3

4

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

กว้าง 5 เมตร ยาว
2,500 เมตร หนา 0.10
เมตร (ตามแบบที่อบต
กาหนด)
กว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา 0.10
เมตร (ตามแบบที่อบต
กาหนด)

กว้าง 5 เมตร ยาว
2,500 เมตร หนา
0.10 เมตร (ตามแบบ
ที่อบตกาหนด)กว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร (ตามแบบ
ที่อบตกาหนด)

352,000

351,000

0.39

0.39

155,000

154,000

0.17

0.17

โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะและ
ทาคันดินเป็นถนนเพื่อเกษตรสายนา
นายเกรียงศักดิ์ กาเนิดคา ถึง หนองอ้ม
หมู่ที่ 4

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

206,000

205,000

0.23

0.23

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรบ้านซับช่องแมว ถึงถ้านกจิบ
หมู่ที่ 7

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

1.ขุดลอกขนาดกว้าง 2
เมตร ยาว 932 เมตร ลึก 1
เมตร
2.คันดินขนาดกว้าง3เมตร
ยาว 932 หนา 0.10 เมตร
(ตามแบบอบต.ทีก่ าหนด)
กว้าง 6 เมตรยาว3,000
เมตร หนา 0.10 เมตร
(ตามแบบที่อบต.กาหนด)

311,000

310,000

0.35

0.34

26
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ที่
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
5

6

โครงการปรับปรุงฝายดินบริเวณลาห้วย กว้าง 6 เมตร ยาว 12
กว้าง 6 เมตร ยาว 12
ยางแร้ง หมู่ที่ 3
เมตร หนาเฉลี่ย 2 เมตร
เมตร หนาเฉลี่ย 2
(ตามแบบที่อบตกาหนด) เมตร (ตามแบบที่อบต
กาหนด)
โครงการขุดลอกปรับแต่งคันดินลาห้วย ดาเนินการโดยถมดินบริเวณ ดาเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
ชีลอง บริเวณทีน่ านางทองทิพย์
หน้าฝาย
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6
มุ่งสมัคร หมู่ที่ 4
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12
เมตร ยาว 12 เมตร หนา
เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร
(ตามแบบที่อบต.กาหนด)
ดาเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร หนาเฉลีย่ 1.50
เมตร (ตามแบบที่อบต.
กาหนด)

7

โครงการซ่อมแซมฝายน้าล้น มข.2527
บริเวณลาห้วยชีลอง หมู่ที่ 6

8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนเสา
หนา 0.10 เมตร
เล้า หมู่ที่ 3

เฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามแบบ
ที่อบต.กาหนด)
ดาเนินการโดยถมดินบริเวณ
ปึกฝายทั้งสองข้างและถมดิน
หน้าฝาย ขนาด กว้าง 6
เมตร ยาว 12 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามแบบ
ที่อบต.กาหนด)

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

49,000

48,000

0.05

0.05

100,000

99,000

0.11

0.11

50,000

49,000

0.05

0.05

194,000

193,000

0.21

0.21

27
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ร้อยละ
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตาม
ดาเนินการจริง
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
การจริง

9

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยบง
ใหญ่ถึงลาห้วยยางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1

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

10

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าง
นกแก้ว ถึงลาห้วยยาง บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 1

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

11

อาหารกลางวันเด็ก ศพด.โนนแดง

12

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนสังกัด
สพฐ.

-ค่าอาหารกลางวัน
เด็กศพด. จานวน 45 คน
นักเรียนสพฐ.(รร.บ้านโนน
แดง)จานวน 260 คน

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

50,000

50,000

0.05

0.05

50,000

50,000

0.05

0.05

-ค่าอาหารกลางวัน
เด็กศพด. จานวน 45 คน
นักเรียนสพฐ(รร.บ้านโนน
แดง).จานวน 260 คน

220,000

208,200

0.24

0.23

1,040,000

1,021,000

1.17

1.14

28
13

-ค่าอาหารเสริมนมสาหรับนักเรียนสังกัด
สพฐ.
-ค่าอาหารเสริมเด็กศพด.โนนแดง

-นักเรียนสพฐ. 260 คน
- เด็ก ศพด. จานวน 45 คน

-นักเรียนสพฐ. 260 คน
- เด็ก ศพด. จานวน 45
คน

634,400

607,997.18

0.71

0.68

14

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
สถานศึกษา(วัสดุการศึกษารายหัว)

ตามรายละเอียดตามโครงการ

ตามรายละเอียดโครงการ

76,500

71,400

0.08

0.08

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ที่
โครงการ
เป้าหมา
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
1

โครงการร่วมจัดฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแลของอาเภอบ้านเขว้าและงานบุญ
ล้อมข้าวใหญ่ ประจาปี ๒๕๖๑

ตามรายละเอียดตาม
โครงการ

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างความ
ปรองดอง

รายละเอียดตาม
โครงการ

3

โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดเสี่ยงและ
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

รายละเอียดตามโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

40,000

40,000

0.04

0.04

-

50,000

ไม่ได้ดาเนินการ

0.05

0.00

-รณรงค์ลดอุบัตเิ หตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

40,000

4,780

0.04

0.005

ตามรายละเอียด
โครงการ

29

ที่

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
-

-

-

-

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

-

-

*หมายเหตุ ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ในรอบแรก เดือนเมษายน 2561 แล้ว จานวน 2 กิจกรรม คือ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2561
และโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์น้าและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2561

-
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บัญชีครุภัณฑ์
รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
ที

1
2
3
4
5
6
รวม

โครงการ

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ(เคลื่อนที่)
ประจาสานักงาน
เทปวัดระยะ
กล้องระดับ
เครื่องพิกัดดาวเทียมแบบพกพา(จีพี
เอส)
เครื่องปั้มลมชนิดเงียบแบบไร้น้ามัน
เครื่องเชื่อมโลหะ/ตู้เชื่อมโลหะ
อินเวอร์เตอร์
จานวนงบประมาณในแผนพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ร้อยละ
ที่ดาเนินการ
ตาม
ดาเนิน
แผนพัฒนา การจริง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

20,000

9,490

0.81

6.78

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

10,000
50,000
30,000

3,500
34,000
25,000

0.30
2.9
2.14

2.5
24.2
17.85

1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

10,000
20,000

ไม่ได้ดาเนินการ
15,000

0.85
1.28

0.00
10.71

1,165,000

140,000

86,900

12

7.45

6
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สรุปผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี พ.ศ.2561
(ครั้งที่ 2) รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
รวม

โครงการทั้งหมดในแผนปี
61
จานวน
ร้อยละ

โครงการที่ตั้งงบประมาณ

โครงการที่สาเร็จ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

60

70.58

51

60

37

43.53

19

22.35

14

16.47

14

16.47

4

4.76

3

3.52

3

3.52

2

2.35

2

2.35

ดาเนิน
การแล้ว

85

100

70

82.34

54

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

64.29
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สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี พ.ศ.2561
(ครั้งที่ 2) รอบเดือนตุลาคม (ระหว่าง 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
งบประมาณทั้งหมดในแผนปี61
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
รวม

งบประมาณที่ตั้งจ่าย
ปี 61
จานวน
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

82,713,837

93.43

19,101,400

4,967,900

5.61

0.96

850,000
88,531,737

-

งบประมาณ
ที่ดาเนิน
จานวน

ร้อยละ

21.58

14,908,305

18.02

4,560,000

5.15

3,417,597

68.79

380,000

0.43

94,780

11.15

-

ดาเนินการแล้ว
(ครั้งที่1)
รอบเดือน เมษายน

-

27.16

18,420,682

-

100
24,041,400
สรุปบัญชีครุภัณฑ์

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี พ.ศ.2561
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

20.8133

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
บัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดในแผนปี61
จานวน
ร้อยละ
16
100

โครงการที่ตั้งงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
8
50

โครงการที่สาเร็จ
จานวน
ร้อยละ
6
37.5

สรุปงบประมาณบัญชีครุภัณฑ์
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี พ.ศ.2561
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
งบประมาณบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดในแผน
ปี61
จานวน
ร้อยละ
1,165,000
100

โครงการที่ตั้งงบประมาณ
จานวน
140,000

ร้อยละ
12

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

โครงการที่สาเร็จ
จานวน
86,900

ร้อยละ
7.45

ส่วนที่ 4
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ตรงตามแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทาให้การดาเนินการตามไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาที่วางไว้
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป แต่งบประมาณมีจานวนจากัด จึงไม่
สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2. นาโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป
3. แต่ละส่วนงานควรมีแนวทางในการวางแผนที่ชัดเจน
4. แต่ละส่วนงานควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

34

35

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว
ชื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดง

ประเด็นการประเมิน

มี
การดาเนินงาน

ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้ องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
11.
มี ก ารกาหนดวิสัย ทัศ น์ และภารกิ จ หลักการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรื อไม่












/
/
/
/
/
/
/
/

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

ไม่ มี
การดาเนินงาน

36
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. รายงานผลเมื่อ........ ตุลาคม 256 ...................................................................................................
ส่ วนที่ 2 ปั ญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่ องจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดงมีรายรั บต่ ากว่าประมาณการรายรับที่ต้ งั ไว้ ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน

1. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
พอใจมาก พอใจ
ประเด็น
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
8.75% 71.25%
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
50.00% 47.50%
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
51.25% 47.50%
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
46.25% 32.25%
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
36.25% 51.50%
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
25.00% 62.25%
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของ
38.75% 36.25%
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
62.50% 27.25%
ภาพรวม
39.84% 46.97%
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง จานวน 100
หมายเหตุ
0-3 คะแนน
ไม่พอใจ
3-6 คะแนน
พอใจ
6-10 คะแนน
พอใจมาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

ไม่ พอใจ

20.00%
2.50%
1.25%
21.50%
12.25%
12.75%
25.00%
10.25%
13.19%
ราย
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ผลการดาเนินงานในแต่ ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.87
7.78
8.00
6.12
7.00
8.87
7.00

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.50
ภาพรวม
7.27
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง จานวน 100 ราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
5.25
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
7.12
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
6.87
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
7.00
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5.00
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
6.65
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
7.00
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.15
ภาพรวม
6.63
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ประจาปี 2561
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จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดงจานวน 100 ราย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการท่ องเที่ยวให้ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน
3.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
8.87
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
8.00
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
6.50
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
7.00
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.78
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.25
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8.25
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
ภาพรวม
7.71
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดงจานวน 100 ราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแบบมีส่วนร่ วมอย่ างยัง่ ยืน
4.1 ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดงจานวน 100 ราย
สรุปในภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละเฉลีย่ ดังนี้ 7.27+6.63+7.71+8.14 = 40
29.75 = 74.38 %
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

8.87
7.52
9.00
9.15
7.78
6.67
8.00
8.15
8.14
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