
 

 
 

การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑) 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของโครงการ  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



 

   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ- 

           บริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

   

http://www.dla.go.th/


 

 
การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  
แบบ    และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปนี้   

 
 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที ่ 1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

แบบที ่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที ่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์ 



 

 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานที่  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาติดตามผล รอบเดือนเมษายน  และรอบเดือนตุลาคม  
 
แบบรายงานที่  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรายงานที่  3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบรายงานที่  3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลาประเมินผล ปีละ 2  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด        ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

ส่วนที่  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
/  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.มีการก าหนดวัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
 



 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามภายในเดือนตุลาคม  (รอบสองเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    
 

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบสอง (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ด าเนินการส ารวจความพึง 
พอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม   (แบบ ๓/๒ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ 
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 
โดยได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจทั้งสิ้น  ๔๐๐  ชุด   มีผู้ตอบแบบประเมินฯ  กลับมา 

ทั้งสิ้น  ๓๑๒  ราย  สรุปผลได้ดังนี้    
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑.  เพศ      ๑)  ชาย  จ านวน  ๑๕๐  ราย  คิดเป็น    ๔๘.๐๗  %    
    ๒)  หญิง  จ านวน  ๑๖๒  ราย  คิดเป็น    ๕๑.๙๓  %   

 

๒.  อายุ      ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี จ านวน   ๒๓  ราย   คิดเป็น     ๗.๓๘   %   
    ๒)   ๒๑ – ๔๐ ปี       จ านวน  ๑๐๕  ราย  คิดเป็น   ๓๓.๖๕  %   
    ๓)  ๔๑ – ๖๐ ป ี จ านวน  ๑๐๕  ราย  คิดเป็น   ๓๓.๖๕  %      
    ๔)  ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน    ๗๙  ราย  คิดเป็น   ๒๕.๓๒  %      

 

๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ๑)  ประถมศึกษา  จ านวน  ๑๔๕  ราย  คิดเป็น   ๔๖.๔๗  %       

๒)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า  จ านวน  ๑๑๐  ราย  คิดเป็น ๓๕.๒๖ %      
๓)  ปริญญาตรี  จ านวน    ๔๗  ราย  คิดเป็น   ๑๕.๐๖  %       
๔)  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน    ๑๐  ราย  คิดเป็น     ๓.๒๑  %    

๔.  อาชีพ 
   ๑)  เกษตรกร     จ านวน  ๑๗๙  ราย  คิดเป็น   ๕๗.๓๗  %           

 ๒)  ผู้ประกอบการ จ านวน    ๓๒  ราย  คิดเป็น   ๑๐.๒๖  %      
   ๓)  รับราชการ  จ านวน    ๒๖  ราย  คิดเป็น     ๘.๓๓  %       

 ๔)  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน    ๕๒  ราย  คิดเป็น   ๑๖.๖๗  %      
   ๕)  อ่ืนๆ  โปรดระบุ  จ านวน    ๒๓  ราย  คิดเป็น     ๗.๓๗  %        



 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถาม (แบบ ๓/๒) 
๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

ประเด็น พอใจมาก 
(ราย) 

คิดเป็น 
% 

พอใจ คิดเป็น 
% 

ไม่พอใจ คิดเป็น 
% 

๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

๑๒๑ ๓๘.๗๘ ๑๗๔ ๕๕.๗๗ ๑๗ ๕.๔๕ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

๑๑๖ ๓๗.๑๘ ๑๘๓ ๕๘.๖๕ ๑๓ ๔.๑๗ 

๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

๑๑๐ ๓๕.๒๖ ๑๗๘ ๕๗.๐๕ ๒๔ ๗.๖๙ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

๑๑๐ ๓๕.๒๖ ๑๘๗ ๕๙.๙๓ ๑๕ ๔.๘๑ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๙๔ ๓๐.๑๓ ๑๙๑ ๕๖๑.๒๒ ๒๗ ๘.๖๕ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

๑๐๗ ๓๔.๓๐ ๑๙๐ ๖๐.๙๐ ๑๕ ๔.๘๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๐๐ ๓๒.๐๕ ๑๙๒ ๖๑.๕๔ ๒๐ ๖.๔๑ 

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๑๑๐ ๓๕.๒๖ ๑๘๘ ๖๐.๒๖ ๑๔ ๔.๔๘ 

ภาพรวม  ๓๔.๗๘  ๕๙.๔๒  ๕.๘๐ 

 
๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   (แบบ ๓/๓) 

ยุทธศาสตร์ที่….๑..........การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน………………. 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

ภาพรวม ๑๐ 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ …. ๒..........การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม………. 
 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

ภาพรวม ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่….. ๓….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…………. 
 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

ภาพรวม ๑๐ 

 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่…..๔.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์…….. 
 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

ภาพรวม ๑๐ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ …. ๕...ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๐ 

๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐ 

ภาพรวม ๑๐ 

 
 



 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561  รอบสอง  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ อนุมัติ (บาท) (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายเพลิน พวงทองหลาง ไปคุ้มพระขุดน้ า หมู่ที ่1  490,000.00 486,000.00 4,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3  340,000.00 338,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  3. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโตนดเก่า  หมู่ที่ 5 194,500.00 194,000.00 500.00   จ่ายขาดเงินสะสม 
  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอ านวยถึงพระขุดน้ า (เส้นบ้านนางสมหวัง  ศิริมาตย์ )     บ้านใหม่
สะเดาเอน  หมู่ที่ 10 

395,000.00 393,000.00 2,000.00 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนางสอิ้ง - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 494,000.00 492,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 
6. โครงการก่อสร้างถนน  จากบ้านนางคุ้มส าราญ  เผยกลาง ถึงบ้านนายสายณัห ์ ค าไทยกลาง     บ้านไผส่ีทอง  
หมู่ที่ 12 

373,000.00 371,000.00 2,000.00 
  

จ่ายขาดเงินสะสม 

7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต สายทางสี่แยกบ้านด่านทองหลาง-สี่แยกบ้านโตนด 4,385,500.00 3,970,000.00 415,500.00 
  

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายอยู่ ถึง บ้านนางค า  บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 95,900.00 95,000.00 900.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนางสมบัต ิ(ติ๋ม) อยู่ทองหลาง บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 70,600.00 70,000.00 600.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

10. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ช่วงบ้านผู้ช่วยบุญช่วย ถึงบ้านนายอยู่  ปวงกลาง บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 56,900.00 56,500.00 400.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

11. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ช่วงบ้านนางวรศิลป์ ไปทุ่งนา บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 234,000.00 232,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

12. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บ้านขาม  หมู่ที่ 9  (เส้นจากสะพานขาว-ต.หนองงูเหลือม) 490,000.00 488,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

 
 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมายเหตุ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

13. โครงการตกแต่งห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 200,000.00 198,000.00 2,000.00   งบปกต ิ

14. โครงการตกแต่งห้องท างานภายใน พร้อมเคาเตอร์ประชาสัมพนัธ ์ บอร์ดประชาสมัพันธ์ 253,200.00 250,000.00 3,200.00   งบปกต ิ

15. โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีบริเวณอาคารอเนกประสงค ์ 150,000.00 149,500.00 500.00   งบปกต ิ

16. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนสูง 310,000.00 309,644.83 355.17   งบปกต ิ

17. ค่าใช้จ่ายในการจดัหาถังรองรบัขยะมูลฝอย 40,000.00 24,000.00 16,000.00   งบปกต ิ

18. โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  20,000.00 4,800.00 15,200.00   งบปกต ิ

19. ค่าใช้จ่ายในการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 216,000.00 170,538.00 45,462.00   งบปกต ิ

20. โครงการตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด (ท าสัญญา 493,000) 493,300.00   493,300.00 ก าลังด าเนินการ งบปกต ิ

21. โครงการตกแต่งห้องท างานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 92,900.00   92,900.00 กันเงิน งบปกต ิ

22. โครงการก่อสรา้งระบบกรองน้ าผิวดินขนาดใหญ่มาก (เสนอราคา 1,463,000) 1,840,000.00  1,840,000.00 ก าลังด าเนินการ จ่ายขาดเงินสะสม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

1.โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย ์ 10,000.00 10,000.00 0.00   งบปกต ิ

2.โครงการรักน้ า รักป่า  รักษาแผน่ดิน 10,000.00 0.00 10,000.00  ท าไม่ใช้งบประมาณ 

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 10,000.00 0.00 10,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

4.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า (หนองป่าช้าบ้านโตนด)  บ้านโตนด  หมู่ที่ 6 51,800.00 51,000.00 800.00   
 5.โครงการขุดสระเก็บน้ า บ้านโนนด่าน หมู่ที่ 11 265,000.00 263,000.00 2,000.00   งบปกต ิ

6.โครงการขุดลอกเหมืองบ้านน้อย  บ้านโตนด  หมู่ที่ 6 83,100.00 82,000.00 1.100.00  จ่ายขาดเงินสะสม 

7.โครงการขุดลอกสระประปาสะเอาเอน   หมู่ที่ 1,10 9,682,000     ก าลังด าเนินการ กรมทรัพฯ 

8.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลโตนด 30,000.00 23,600.00 6,400.00   งบปกต ิ
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมายเหตุ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            

  1. โครงการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด  "โตนดเกมส"์  150,000.00 149,955.00 45.00   งบปกต ิ

  2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00 24,825.00 5,175.00   งบปกต ิ

  3. โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวงท้าวสุรนาร ี 10,000.00 0.00 10,000.00   งบปกต ิ

  4. โครงการจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  5. โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ 30,000.00 0.00 30,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  6. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 10,000.00 0.00 10,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  7. โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 30,000.00 0.00   งบปกต ิ

  8. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันส าคัญตา่งๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 50,000.00 14,071.00 35,929.00   งบปกต ิ

  9. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลโตนด  20,000.00 0.00 20,000.00   งบปกต ิ

  10. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโตนด 776,000.00 706,000.00 70,000.00   งบปกต ิ

  11. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 884,000.00 788,000.00 96,000.00   งบปกต ิ

  12. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านเกวียน 280,000.00 238,000.00 42,000.00   งบปกต ิ

  13. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด 63,000.00 63,000.00 0.00   งบปกต ิ

  14. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 63,000.00 63,000.00 0.00   งบปกต ิ

  15. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 445,300.00 257,300.00 188,000.00  งบปกต ิ

  16. อาหารเสริม (นม) ส าหรับนกัเรียน  (เบิกจ่ายงวดแรกแล้ว 451,068.48+440,199.36) 993,720.00 891,267.84 102,452.16  งบปกต ิ

 
 
 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมายเหตุ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์        

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 88,000.00 12,000.00   งบปกต ิ

   2. โครงการป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75,000.00 60,000.00 15,000.00   งบปกต ิ

   3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   5. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   6. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   7. โครงการปญัหาตั้งครรภ์ป้องกันได ้ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 
  9. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

20,000.00 0.00 20,000.00 
  

ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  คนพิการ เด็ก สตรี และผูด้้อยโอกาส 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  11. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000.00 240,000.00 0.00     

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี           

   1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชนฯ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   2. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลปีใหม ่ 30,000.00 29,900.00 100.00   งบปกต ิ

   3. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลสงกรานต ์ 30,000.00 29,850.00 150.00   งบปกต ิ

   4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  320,000.00 265,680.00 54,320.00   งบปกต ิ

   บุคลากรและผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด (โอนเพิ่มงบประมาณอีก 120,000 บาท)           

 



 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมายเหตุ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

   5. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 227,784.00 129,150.00 98,634.00   งบปกต ิ
   6. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสรมิจิตส านึกด้านคณุธรรมจรยิธรรม คณะผู้บริหาร 
พนักงานฯ 

5,000.00 0.00 5,000.00 
  ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 200,000.00 0.00 200,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

   8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 142,978.00 85,387.00 57,591.00   งบปกต ิ

   9. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00   งบปกต ิ

   10. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  10,800,000.00 9,998,000.00 802,000.00   งบปกต ิ

   11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,400,000.00 2,268,000.00 132,000.00   งบปกต ิ

   12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 24,000.00 12,000.00   งบปกต ิ

   13. เงินสมทบกองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 140,000.00 129,150.00 10,850.00   งบปกต ิ

   14. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 50,000.00 0.00 50,000.00   งบปกต ิ

   15. โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5,000.00 0.00 5,000.00   งบปกต ิ

   16. โครงการ 5 ส 0.00 0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

   17. โครงการบ้านสวยเมืองสุข 0.00 0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

   18. โครงการจดัท าและปรับปรงุข้อบัญญัติท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

   19. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 235,282.00 139,570.00 95,712.00   งบปกต ิ

รวม 40,943,482.00  26,301,619.67  5,109,862.33      
 

ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 76  โครงการ  จากโครงการรวมทั้งสิ้นในปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  (เฉพาะปี 2561)  มีจ านวนท้ังสิ้น  144 โครงการ  คิดเป็น  52.78   % 

 



 

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ 

ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

   

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การ
ด าเนินงาน 

การ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  √   

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสาตร์  √   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  √   

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  √   

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา  √   

ท้องถิ่น     

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ  √   

ของท้องถิ่น     

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธ  √   

ศาสตร์จังหวัด     

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  √   

๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  √   

๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  √   

๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  √   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด  √   

๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  √   

๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  √   

๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  √   
 



 

                   แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชี้แจง:  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก  
 เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  

         ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
         ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๒. รายงานผลการ รอบสอง (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ ) 
                  ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

        ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
                 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42    77,564,377.00  73   103,781,469.00  81   101,684,536.00  109   156,022,230.00  
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19    24,080,000.00  36    36,504,000.00  43    21,817,000.00  48     24,780,200.00  

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

24      9,696,000.00  23      9,710,000.00  28    10,620,000.00  31     14,230,000.00  

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการ
สังคมสงเคราะห์ 

18      1,031,000.00  18      1,261,000.00  19      1,321,000.00  19 
      

1,401,000.00  
 ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี 
41 

    
21,161,000.00  

45 
    

21,731,000.00  
46 

    
21,661,000.00  

46     21,661,000.00  

 รวม 144 133,532,377.00  195  172,987,469.00  217  157,103,536.00  253  218,094,430.00  
  



 

๔. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
                   

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่  ๑  (๒๕๖๑) ปีที ่  ๒   (๒๕๖๒) ปีที ่  ๒   (๒๕๖๓) ปีที ่  ๓  (๒๕๖๔) รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ   โครงการ   โครงการ   โครงการ   โครงการ   
๑. แข่งขันของอุตสาหกรรม  การเกษตร 
และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา 
ไปสู่ครัวของโลก และฐานรากการผลิต 
พลังงานสะอาด 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๒. พัฒนาระบบโลจสิติกส์และการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน                            ยุทธ 1 

42   77,564,377.00  73     103,781,469.00  81     101,684,536.00  109     156,022,230.00  305     439,052,612.00  

๓. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อสรา้งและกระจาย 
รายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๔.พัฒนาสังคมคณุภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืน
เพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่        ยุทธ 3,4 

42 10,727,000.00 41 10,971,000.00 47 11,941,000.00 50 15,631,000.00 180 49,270,000.00 

๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ                     ยุทธ 2 

19   24,080,000.00  36      36,504,000.00  43      21,817,000.00  48       24,780,200.00  146     107,181,200.00  

๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง                             ยุทธ 5 

41   21,161,000.00  45      21,731,000.00  46      21,661,000.00  46       21,661,000.00  178      86,214,000.00  

รวม 144  133,532,377.00  195     172,987,469.00  217     157,103,536.00  253     218,094,430.00   809.00      681,717,812.00  

 
 



 

 

๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ 

จ านวนโครงการ
ที ่ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๙ ๔๕.๒๔ ๓ ๗.๑๔ ๒๐ ๔๗.๖๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๒ ๑๐๐.๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร-                         

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ ๓๖.๘๔ ๑ ๕.๒๖ ๑๑ ๕๗.๘๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา                         

     วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๖ ๖๖.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๓๓.๓๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข                          

   และการสังคมสงเคราะห์ ๑๑ ๖๑.๑๑ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๓๘.๘๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ                         

     บริหารบ้านเมืองที่ดี ๑๙ ๔๖.๓๔ ๐ ๐.๐๐ ๒๓ ๕๖.๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๑ ๑๐๒.๔๔ 

รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๕๐.๐๐ ๔ ๒.๗๘ ๖๙ ๔๗.๙๒ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๔๔ ๑๐๐.๖๙ 
 
 
 

 
 
 



 

 

๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ 
      

                        ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑,๑๐๖,๔๘๒.๘๓ ๑๓.๒๑ ๗,๒๖๗,๕๐๐.๐๐ ๘๖.๗๙ ๘,๓๗๓,๙๘๒.๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

              

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร             

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๔๗,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔๗,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม              

   และนันทนาการ ๓,๒๒๕,๔๑๘.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๒๒๕,๔๑๘.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการ             

   สังคมสงเคราะห์ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ             

บริหารบ้านเมืองที่ดี ๑๓,๙๕๙,๑๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๙๕๙,๑๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๒๖,๖๑๘.๖๗ ๗๒.๓๖ ๗,๒๖๗,๕๐๐.๐๐ ๒๗.๖๔ ๒๖,๒๙๔,๑๑๘.๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

     ๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๑ 
       ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

โครงการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่ 

  แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น   /   ๓๒๒,๘๗๕.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

  (สปสช.) (เงินอุดหนุน  ๓๒๒,๘๗๕ + อบต.สมทบ ๑๒๙,๑๕๐ =  รวม ๔๕๒,๐๒๕ บาท )           

รวมทั้งสิ้น  - ๑.๐๐  -     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

    

                      สรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้นในปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบสอง (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) จ านวน ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ   

 ๕๒.๗๘  ของจ านวนโครงการทั้งหมด ( ๑๔๔ โครงการ) ซึ่งจะเห็นได้ว่า จ านวนโครงการที่ท าได้จริงนั้นน้อย   

ท าให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  ในปีต่อไปควรจะต้องพิจารณาเรื่อง 

การจัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นเร่งด่วนหากโครงการใดเร่งด่วนก็บรรจุไว้ในปีแรก  และควรค านึงถึง 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีงบประมาณที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้จริงเพียงใด ซึ่งใน 

การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีจ านวนโครงการ 

ที่ได้ท าจริงน้อยมากก็ควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านนี้เพิ่มขึ้น 
 

  

              โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑. ในเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ  เห็นควรเก็บค่าขยะในทุกครัวเรือน 

๒. เห็นควรรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง  เริ่มต้นจากผู้น าทุกชุมชนต้องท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 

๓. ควรหาทางแก้ไขเรื่องการบริหารกิจการประปาที่ขาดทุน  อบต.ต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกปี 

๔. เรื่องน้ าประปาไม่ค่อยสะอาด  เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพราะเป็นปัญหามานานแล้ว 

๕. บางโครงการไม่เบิกจ่ายงบประมาณเลย  เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วก็น่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 ******************************************* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


