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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
อ าเภอโนนสูง    จังหวดันครราชสีมา 

 
 
 



   คำนำ 
 
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ประจำปี ๒๕๖๒ 
จัดทำขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้มีการดำเนินการในปี งบประมาณ  ๒๕๖๒  (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ซึ่งเป็นเครื่องมีที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ  ที่เกิดขึ้น  และทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงาน  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  มาจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ
ท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคม  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าส่วนราชการ  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
คัดเลือก  ซึ่งการที่ได้คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการได้  
และมีประโยชน์ในการนำไปใช้แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผลงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการบริหารงานในปีต่อๆ ไป   และสามารถ
นำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมได้อย่างแท้จริง 
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๒. ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล                         ๖ 
 
 

 
 

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



ส่วนที่  ๑ 
   บทนำ 

 
 

๑.๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
  

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“ ตำบลน่าอยู่  พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
๑.๑.๒ พันธกิจ 
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒.  พัฒนาแหล่งน้ำ  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน   
 ๓.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน  และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๔.  พัฒนาส่งเสริมดา้นการเกษตรอินทรีย์ และดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และภาษาต่างประเทศเพือ่เตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

๗.  ส่งเสริมดา้นการสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค  สุขภาพอนามัยแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ   
๘.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ประกอบด้วย ๕ ยทุธศาสตร์ ดังนี ้
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 

     ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
 

 ๑.๑.๔  เป้าประสงค์ 
   ๑)  ตำบลโตนดเป็นเมืองน่าอยู่  มสีาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลมุทั่วถึง 
   ๒)  แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมภายในตำบลโตนดไดร้ับการบริหารจัดการ 
        อย่างเหมาะสม 
   ๓)  ระบบการศึกษา ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
        ตำบลได้รบัการส่งเสริมบรหิารจัดการอย่างเหมาะสม 
   ๔)  ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ด ี ประชาชนไดร้ับสวสัดิการทางสังคม 
   ๕)  มีการบรหิารจดัการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ ร่วมคดิร่วมทำ ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจาก 
                          ยาเสพติด  
 
 

  
 



๑.๑.๕  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานภายในตำบล     
   ๒)  แหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลโตนดไดร้ับการจดัการดูแล  
        อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 
   ๓)  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมคีุณภาพที่เพ่ิมขึ้น 
   ๔)  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นไดร้ับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่าง 
        ต่อเนื่อง  
   ๕)  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ได้รับสวสัดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
   ๖)  ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
   ๗)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น  
 

๑.๑.๖  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  เพื่อก่อสร้าง   ซ่อมบำรุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลโตนด   เช่น  เส้นทาง
คมนาคม  แหล่งน้ำ  ประปา ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐาน  มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบรโิภคและทำการเกษตรอยา่งเพียงพอตลอดปี ประชาชน  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  มี
โทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพือ่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านต่างๆ  ต่อไป 
  ๒)  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพใน
ชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  วัสดุอุปกรณ์การผลิต  
การบริหารจัดการการผลิต  การตลาด เพื่อเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความ
เข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้   

๓)  เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีแหล่งศึกษาหา 
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ เหตุการณ์ต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา  

๔)  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี  
มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการดำรงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชน  เอื้อ
อารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน 

๕)  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานท่ี 
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 
๑.๑.๗  กลยุทธ์ 

๑)  การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/การผังเมือง 
๒)  การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๓)  ส่งเสริมด้านการเกษตร /ปศุสัตว์  
๔)  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
๕)  สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด  ปลอดจากมลภาวะเป็นพิษ 
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 

๗)  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

๘)  สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส   คนชรา   คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 
 
 



๙)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   เสริมสร้างและดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน  
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
๑๐)  พัฒนาบุคลากร   ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

๑๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน 
๑๒)  จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๓)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
๑.๑.๘  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด กำหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว๔830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควร
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวท้ังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ    
อารยะธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ ม  และพัฒนาเส้น ทาง และกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลแผนงานด้านความ
มั่นคง ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดทำแผ น
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

 

๑.๑.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโตนด  

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๑.๑.๑๐  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
---------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามที่กระผม นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นครราชสมีา  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗   และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๘/๕ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน
เข้ารับหน้าท่ี ดังนั้น กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด       เพื่อให้ประชาชนไดร้ับผลประโยชน์และการพัฒนาท้องถิ่น จากนโยบายต่างๆ ดังนี ้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลใหไ้ด้มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัย   และสามารถสญัจร 

ไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อยา่งทั่วถึง 

  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  คูคลอง  ท่อ 

ระบายน้ำ  รางระบาย  ใหไ้ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  ๓. พัฒนาสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  เช่น  ก่อสร้างอาคาร  ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโตนด, ลานจอดรถ, หอประชุม  เพื่อให้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน 

๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 ๑. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร 

 ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การจดัตั้งกลุ่มอาชีพ  และวสิาหกิจชุมชน  เพื่อสร้าง 

              รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

 ๓. สนับสนุนกลุม่อาชีพในชุมชน  เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนที่มีอยู่ไดร้ับการ 

               พัฒนาเป็นองค์กรที่มั่นคง 

๓.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษากับประชาชนให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโตนดให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าสู่การศกึษาภาคบังคับ 

  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและบุคลากรด้านศาสนา วัด ในพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม  ควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

 ๑. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงท้ังด้าน 

ร่างกาย จิตใจ  และปญัญา 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิงานขององค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สุขภาพชุมชน พัฒนากองทุน สปสช. และพัฒนา อสม. ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 



  ๓. ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมแขง่ขันกีฬา   เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจติใจให้ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 

  ๔. ส่งเสริมและสงเคราะห์  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี   สามารถพ่ึงตนเองได้และใหผู้้มสีิทธิไดร้ับเบีย้ยังชีพตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 

๕.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 ๑. พัฒนางานบริการ ของ อบต.โตนด  ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจรใน 

จุดเดยีว  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  อย่างเท่าเทียมกัน 

 ๒. ส่งเสริมการประสานงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ  เช่น 

หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  และผู้นำชุมชน 

 ๓. ดำเนินการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน   ในทุก 

ขั้นตอน  ส่งเสรมิให้ประชาคมเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานขององค์กร  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๔. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ภายใต้ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนดอยา่งสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อ 

เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

  ๑. ดำเนินการแก้ไขปญัหาน้ำเนาเสียคลองโตนด  คืนสูล่ำคลองสะอาด  เพือ่เป็นแหล่งพักผ่อน 

และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน 

 ๒. รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์  สร้างเครือข่ายชุมชน  เพื่อสรา้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบจดัการขยะ  โดยการจดัหาสถานท่ี  รถเก็บขยะ  พร้อมท้ัง   ให้ 
ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ 

๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิงานของ อปพร. ในตำบลโตนด 

 ๒. สนับสนุนให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง มั่นคงและปลอดภัย 

 ๓. รณรงค์ป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

 ท่านประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โตนดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป จนครบวาระดำรงตำแหน่งของข้าพเจ้า นั้น  ข้าพเจ้าจะยึดหลักความถูกต้อง และ
นำหลักธรรมาภบิาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธ์ิผลได้ ต้องไดร้ับ
ความร่วมมือร่วมใจ จากพ่ีน้องประชาชนตำบลโตนด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดทุก
ท่านด้วย  ในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา  และเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนโดยถือประโยชนส์ุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้น  ข้าพเจ้าจะรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ  ใหส้ภาองค์การบริหาร-ส่วนตำบลโตนดต่อไป 

 

“ ต้ังใจพัฒนา  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  เน้นบริการประชาชน ” 

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

 
 



ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   แจ้ งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙,     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของโครงการ  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน



แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  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  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนดในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 
 

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


๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
  การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ    และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปนี้   

 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล   
จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ 
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่  1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที่  2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

แบบที่  3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

แบบที่  3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์ 



การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานที่  1   การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาติดตามผล ปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม   
 
แบบรายงานที่  3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานที่  3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรายงานที่  3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบรายงานที่  3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลาประเมินผล ปีละ 1  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
โตนด โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

ส่วนที่  2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
/  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.มีการกำหนดวัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  



 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามภายในเดือนธันวาคม   
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    
 

ส่วนที ่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
    

อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ อนุมัติ (บาท) (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

  1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านด่านทองหลาง  หมู่ที่ 2 130,000.00 129,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายยม  บัวแก้ว  บ้านดา่นทองหลาง หมู่ที่ 2 69,300.00 68,000.00 1,300.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายดสุิต  อยู่ทองหลาง  บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 152,000.00 150,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม-สามแยกปา่ช้าเก่า ถึงบ้านนางแดง (รวมช่องที่ 2+3) หมู่ที่ 3 229,000.00 218,000.00 11,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจันทร์  ธงกลาง บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3 108,000.00 107,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่า - ถนนลาดยาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3 121,000.00 119,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเหมืองส่งน้ำช่วงโรงเรียนโตนดพิทยาคม-มิตรภาพ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 497,000.00 474,000.00 23,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายประมวล ตับกลาง ถึงเหมืองหนองพีใต้  บ้านโตนดเก่า  หมู่ที่ 5 373,000.00 362,000.00 11,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบเหมืองหนองหัวเรือ  บ้านโตนด  หมู่ที่ 6 487,000.00 464,000.00 23,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ใหญ่ - ทุ่งนา  บ้านโตนด หมู่ที่ 7 150,000.00 148,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  11.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณี  ฤทธะสาทร ถึง บ้านนางปราณี  พืชทองหลาง 114,000.00 113,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

        บ้านโตนด  หมู่ที่ 7            

  12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสังวาลย์ ตับกลาง ถึงบ้านนางทิม ทิพย์กระโทก บ้านโตนด หมู่ที่ 7 129,000.00 128,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจรยิา  ไวจอหอ  บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 8 66,500.00 65,500.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกล่อม แก้กลาง-บ้านนายสิงห์โต วังกลาง บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 8 63,400.00 62,500.00 900.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงสะพานขาว-เหมืองมาบจาน บ้านขาม  หมู่ที่ 9 477,000.00 455,000.00 22,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 



ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

  16.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้นนายมี-บ้านนายภาคภูม ิบ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 10 390,000.00 369,000.00 21,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางวันทิพย์ ถึงหน้าบ้านน.ส.ไพรัตน์  บ้านใหมส่ะเดาเอน  หมูท่ี่ 10 422,000.00 403,000.00 19,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายสามารถ  คำไทยกลาง ถึงบ้านนางอุไรรัตน์  หนองหลาง 64,000.00 63,100.00 900.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

        บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที ่ 12           

  19.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายมานพ  บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ 1 114,000.00 112,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านไผส่ีทอง(คุ้มดอนน้อย) หมู่ 12 ถึงบ้านด่านเกวียน หมูที่ 3 477,000.00 455,000.00 22,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  21.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดทับแน่นเลียบเหมืองหนองพใีต ้ บ้านโตนด หมู่ที ่6 - 500,000.00 496,000.00 4,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

        บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 3           

  22.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสรี ช่วงที่ 2 บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ 1 159,000.00 157,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชัชวายล์  ชลอกลาง เชื่อมถนนลาดยาง บ้านโตนด  หมู่ที่ 7 75,000.00 74,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอิน ยางกลาง ถึงบ้านนายสามารถ ขออินกลาง บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12 435,000.00 428,000.00 7,000.00   จ่ายขาดเงินสะสม 

  25.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหิน  เขียงกลาง บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ 1 175,000.00 174,000.00 1,000.00   งบปกต ิ

  26.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายเพลิน  พวงทองหลาง หมู่ที่ - ไปคุ้มพระขุดน้ำ หมู่ที่ 10 (กันเงิน) 595,000.00 476,000.00 119,000.00   งบปกต ิ

  27.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายสอิ้ง -ศาลาประชาคม  บ้านโนนด่าน หมู่ท่ี 11 438,000.00 421,000.00 17,000.00   งบปกต ิ

  28. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังรองรับขยะมลูฝอย 40,000.00 40,000.00 0.00   งบปกต ิ

  29. โครงการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  20,000.00 0.00 20,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  30. โครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลโตนด 20,000.00 0.00 20,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  31. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 224,000.00 151,038.00 72,962.00     

  32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3  322,000.00 320,000.00 2,000.00   จ่ายขาด 2 

  33.  โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค ์ 2,500,000.00 2,488,000.00 12,000.00   (กันเงิน) 

 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

  1.  โครงการขุลอกบึงหนองปรือ 479,000.00 462,000.00 17,000.00   จ่ายขาด 

  2.โครงการขุดลอกสระประปาบา้นโตนด  472,000.00 468,000.00 4,000.00   จ่ายขาด 2 

  3.โครงการปลูกต้นไมต้ามแนวพระราชเสาวนีย ์ 10,000.00 0.00 10,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  4.โครงการรักน้ำ รักปา่  รักษาแผ่นดิน 10,000.00 10,000.00 0.00   งบปกต ิ

  5.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนตำบลโตนด 56,000.00 55,100.00 900.00   งบปกต ิ

  6.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 10,000.00 0.00 10,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  7.โครงการขุดลอกเหมืองป่าละลาย    274,000.00 265,000.00 9,000.00   งบปกต ิ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ           

  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 539,520.00 465,800.00 73,720.00    

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตำบล 20,000.00 20,000.00 0.00     

  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันสำคัญตา่งๆ ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนตำบลโตนด 50,000.00 2,407.00 47,593.00     

  4. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  50,000.00 50,000.00 0.00     

  5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00 12,985.00 17,015.00     

  6. อาหารเสรมิ (นม) สำหรบันักเรียน (เบกิจ่ายงวดแรกแล้ว 473,089.56+งวดที่ 2 กันเงิน 391,557.26  บาท  ) 1,032,840.00 864,646.82 168,193.18     

  7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านโตนด 776,000.00 681,000.00 95,000.00     

  8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านทองหลาง 880,000.00 769,000.00 111,000.00     

  9. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านเกวียน 244,000.00 216,000.00 28,000.00     

  10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "โตนดเกมส์"  150,000.00 150,000.00 0.00     

 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
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  11. โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวงท้าวสุรนาร ี 10,000.00 10,000.00 0.00     

  12. โครงการจัดกิจกรรมในวันเขา้พรรษา 5,000.00 0.00 5,000.00     

  13. โครงการสืบสานกจิกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ 10,000.00 8,320.00 1,680.00     

  14. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 100,000.00 100,000.00 0.00     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์             

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 98,640.00 1,360.00     

   2. โครงการป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 55,000.00 55,000.00 0.00     

   3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 19,940.00 60.00     

   4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 5,000.00 0.00 5,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

   5. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 5,000.00 0.00 5,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

   6. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 5,000.00 0.00 5,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

   7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่ 5,000.00 0.00 5,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

   8. โครงการปัญหาตั้งครรภ์ป้องกันได ้ 5,000.00 0.00 5,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

   9. โครงการสำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 20,000.00 0.00 20,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

    พิษสุนัขบ้า           

  10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  คนพิการ เด็ก สตรี และผูด้้อยโอกาส 250,000.00 240,500.00 9,500.00     

 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี     0.00     

   1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  290,000.00 281,000.00 9,000.00     

      บุคลากรและผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด   (โอนเพิ่มอีก  40,000 บาท )           

   2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสรมิจิตสำนึกด้านคณุธรรมจรยิธรรม ฯ (โอนเพิ่มอีก 95,000 บาท ) 100,000.00 81,010.00 18,990.00     

   3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 200,000.00 0.00 200,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

   4.  โครงการคลองสวยน้ำใส 170,000.00 122,000.00 48,000.00     

   5. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลปีใหม่ 25,000.00 24,500.00 500.00     

   6. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลสงกรานต ์ 25,000.00 25,000.00 0.00     

  7.  โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 20,000.00 0.00 20,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  8.  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 20,000.00 0.00 20,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  9.  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพรชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรฯ 20,000.00 19,890.00 110.00     

  10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัทำแผนชุมชนฯ 5,000.00 0.00 5,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  11.  โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริยส์ร้างความปรองดองสมานฉันท์ 30,000.00 26,850.00 3,150.00     

  12.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 30,000.00 7,200.00 22,800.00     

  13.  โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น 10,000.00 0.00 10,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  14.  โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5,000.00 0.00 5,000.00   ไม่ใช้งบประมาณ 

  15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 202,022.00 202,022.00 0.00     

  16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,625.00 104,817.00 40,808.00     

  17. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 800,000.00   800,000.00     

  18. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  10,530,000.00 10,519,000.00 11,000.00     

 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

  19. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,350,000.00 2,337,600.00 12,400.00     

  20. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 19,000.00 19,000.00 0.00     

  21. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 129,240.00 129,240.00 0.00     

  22. เงินสำรองจ่าย    528,758.00 483928 44,830.00    
  23.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000.00 0.00 100,000.00   ไม่ได้เบิกจ่าย 

  24. โครงการติดตั้งโคมไฟกระพริบในเขต อบต.โตนด 200,000.00 199,020.00 980.00     

  25. โครงการติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ 107,000.00 90,000.00 17,000.00     

  26. โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในเขต อบต.โตนด 200,000.00 199,020.00 980.00     

  27. โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  30,000.00 0.00 30,000.00   ทำไม่ใช้งบ 

รวม           

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น   91   โครงการ  จากโครงการรวมทั้งสิ้นในปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  (เฉพาะปี 2562)  มีจำนวนท้ังสิ้น    209  โครงการ  คิดเป็น   43.54  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี  ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ 

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
   

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การ
ดำเนินงาน 

การ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  √   

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  √   

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสาตร์  √   

ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น     

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล  √   

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  √   

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา  √   

ท้องถิ่น     

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ  √   

ของท้องถิ่น     

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธ  √   

ศาสตร์จังหวัด     

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  √   

๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  √   

๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  √   

๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  √   

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด  √   

๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  √   

๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  √   

๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  √   



                   แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชี้แจง:  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป          

๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   

๒. รายงานผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )                  

ส่วนที ่๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔        

 ๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔         
          

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 
    

77,564,377.00  
86     92,836,501.00  85   121,618,148.00  111         159,282.00  

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 
    

24,080,000.00  
35     36,936,000.00  42     11,817,000.00  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  19      1,281,000.00  19      1,321,000.00  19       1,401,000.00  
 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

41 
    

21,161,000.00  
46     22,111,000.00  47     22,041,000.00  47     11,041,000.00  

 

รวม 144 
 

133,532,377.00  
209 

  
162,874,501.00  

221 
  

167,417,148.00  
256    51,611,482.00  

 



๔. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                    

ยุทธศาสตร์ 

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

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ   โครงการ   โครงการ   โครงการ   โครงการ   

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑๙ ๒๔,๐๘๐,๐๐๐ ๓๕ ๓๖,๙๓๖,๐๐๐ ๔๒ ๑๑,๘๑๗,๐๐๐ ๔๘ ๒๔,๗๘๐,๒๐๐ ๑๔๔ ๙๗,๖๑๓,๒๐๐ 

และสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณอ์ย่าง                     

ยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                     

ยุทธ ๒                     

2. การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อ                     

ปกป้องสถาบันหลักของชาติและความ ๔๑ ๒๑,๑๖๑,๐๐๐ ๔๖ ๒๒,๑๑๐,๐๐๐ ๔๗ ๒๒,๐๔๑,๐๐๐ ๔๗ ๒๒,๐๔๑,๐๐๐ ๑๘๑ ๘๗,๓๕๓,๐๐๐ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ                     

ประชาชน                      

ยุทธ ๕                     

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                     

ภาครัฐ ๔๒ ๑๐,๗๒๗,๐๐๐ ๔๒ ๑๐,๙๙๑,๐๐๐ ๔๗ ๑๑,๙๔๑,๐๐๐ ๕๐ ๑๕,๖๓๑,๐๐๐ ๑๘๑ ๔๙,๒๙๐,๐๐๐ 

ยุทธ ๓,๔                   

4. การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการ                     

แข่งขันเศรษฐกิจ ๔๒ ๗๗,๕๖๔,๓๗๗ ๘๖ ๙๒,๘๓๖,๕๐๑ ๘๕ ๑๒๑,๖๑๘,๑๔๘ ๑๑๑ ๑๕๙,๑๙๒,๒๘๒ ๓๒๔ ๔๕๑,๒๑๑,๓๐๘ 

ยุทธ ๑                     

5. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่                     

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0 0 ๐ ๐ 

รวม ๑๔๔ ๑๓๓,๕๓๒,๓๗๗ ๒๐๙ ๑๖๒,๘๗๓,๕๐๑ ๒๒๑ ๑๖๗,๔๑๗,๑๔๘ ๒๕๖ ๒๒๑,๖๔๔,๔๘๒ ๘๓๐ ๖๘๕,๔๖๗,๕๐๘ 

 
 



๕.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ 

จำนวนโครงการ
ที ่ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยะ จำนวน ร้อยะ จำนวน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๑ ๓๖.๐๕ ๒ ๒.๓๓ ๕๓ ๖๑.๖๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๖ ๑๐๐.๐๐ 

                          

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร-                         

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ ๒๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๘ ๘๐.๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

                          

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา                         

     วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๔ ๖๐.๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๓๙.๑๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

                          

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข                          

   และการสังคมสงเคราะห์ ๑๐ ๕๒.๖๓ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๔๗.๓๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ 

                          

                          

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ                         

     บริหารบ้านเมืองที่ดี ๒๗ ๕๘.๗๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๙ ๔๑.๓๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

                          

รวมทั้งสิ้น ๘๙ ๔๒.๕๘ ๒ ๐.๙๖ ๑๑๘ ๕๖.๔๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐๙ ๑๐๐.๐๐ 

 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

        

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110       

        

ลำดับ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ แหล่งที่มาของ 

ที ่ อนุมัติ (บาท) (บาท)   งบประมาณ 

                

  สำนักงานปลัด             

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังาน 51,000 50,700 300     

   (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)            

    จำนวน  3  เครื่องๆละ  16,000.- บาท              

    (ซื้อราคามาตรฐานครุภณัฑ์)             

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction 8,000 7900 100     

  แบบ Inkjet แบบฉีดหมึก  แบบ Inkjet จำนวน 1 เครื่องๆละ           

    7,900 บาท (ตามมาตรฐานครภุัณฑ์)            

                

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  7,500 7200 300     

    ราคาเครื่อง ละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง           

     (ซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์)               

               

                

   
66,500 65,800 700   

 
 



รายละเอยีดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

   

 
แผนงานเคหะและชุมชน 00240       

        

ลำดับ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมาย
เหตุ แหล่งที่มาของ 

ที ่ อนุมัติ (บาท) (บาท)   งบประมาณ 

                

  ครุภัณฑ์             

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 4,300 4200 100     

  พิมพ์ (Ink Tank Printer) ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1            

    เครื่องๆละ  4,300.-  บาท             

    (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)              

                

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

1 กันสาด ติดตั้งกันสาดด้านหน้าและด้านหลงัอาคาร 88,000 88,000 0     

                

                

2 รางน้ำ ติดตั้งรางน้ำด้านหลังอาคาร 19,000 19,000 0     

                

   
111,300 111200 100   

 
 
 
 



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332      

        

ลำดับ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมาย
เหตุ แหล่งที่มาของ 

ที ่ อนุมัติ (บาท) (บาท)   งบประมาณ 

  ครุภัณฑ์             

  ครุภัณฑ์การเกษตร             

1 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 70,000 33,500 36,500     

  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า                   ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 35,000           

     บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 70,000           

     บาท   (จัดหาตามราคาท้องตลาด)              

                

2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 100,000 12500 87,500     

  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า                   ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 25,000           

     บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 100,000           

     บาท   (จัดหาตามราคาท้องตลาด)              

                

3 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 35,000 0 35,000     

  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า                   ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 17,500           

     บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 35,000           

     บาท   (จัดหาตามราคาท้องตลาด)              

               

                

 
 



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332 

ลำดับ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมาย
เหตุ แหล่งที่มาของ 

ที ่ อนุมัติ (บาท) (บาท)   งบประมาณ 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

1 ค่าจัดซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า สำหรับใช้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า  9,500 0 9,500     

  กับปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  สำหรับใช้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า           

     5 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 9,500 บาท  จำนวน           

     1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,500 บาท           

    (จัดหาตามราคาท้องตลาด)            

                

2 ค่าจัดซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า สำหรับใช้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า  18,000 0 18,000     

  กับปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  สำหรับใช้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า           

     3 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 9,000 บาท  จำนวน           

    2 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  18,000 บาท           

    (จัดหาตามราคาท้องตลาด)            

3 ค่าจัดซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า สำหรับใช้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ำหรับควบคุมไฟฟ้า  9,000 0 9,000     

  กับปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  สำหรับใช้กับปั๊มน้ำหอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า           

     2 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 9,000 บาท  จำนวน           

    1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,000 บาท           

    (จัดหาตามราคาท้องตลาด)            

                

 
 
 



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332 

 

ลำดับ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมาย
เหตุ แหล่งที่มาของ 

ที ่ อนุมัติ (บาท) (บาท)   งบประมาณ 

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             

1 ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน  ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จ่ายได ้ 42,000 0 42,000     

    ไม่น้อยกว่า 12 ลิตรต่อช่ัวโมง แรงดัน 1-4 บาร์            

    ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ จำนวน 4 เครื่อง ราคา           

    เครื่องละ 10,500 บาท รวมเป็นเงนิท้ังสิ้น            

    42,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด)           

   
283,500 46,000 237,500   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


