
 

 ต ำบลน่ำอยู่   พัฒนำอย่ำงยั่งยืน   
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
อ าเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



 

 

ค าน า 
 
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประจ าปี ๒๕๖๓ จัดท า
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้มีการด าเนินการในปี งบประมาณ  ๒๕๖๓  (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  ซึ่งเป็นเครื่องมีที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ  ที่เกิดขึ้น  และท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการด าเนินงาน  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  มาจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคม  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าส่วนราชการ  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก  ซึ่งการที่ได้คณะ
กรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการได้  และมีประโยชน์ในการน าไปใช้
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเล่มนี้จะมี
ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการบริหารงานในปีต่อๆ ไป   และสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“ ต าบลน่าอยู่  พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
๑.๑.๒ พันธกิจ 
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๒.  พัฒนาแหล่งน้้า  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน   
 ๓.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้
เขม้แข็งอย่างยั่งยืน  และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๔.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และภาษาต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๗.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค  สุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ   
๘.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 

     ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
 

 ๑.๑.๔  เป้าประสงค์ 
   ๑)  ต้าบลโตนดเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
   ๒)  แหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต้าบลโตนดได้รับการบริหารจัดการ 
        อย่างเหมาะสม 
   ๓)  ระบบการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงามของ 
        ต้าบลได้รับการส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   ๔)  ประชาชนในต้าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม 
   ๕)  มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ร่วมคิดร่วมท้า ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจาก 
                          ยาเสพติด  
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๑.๑.๕  ตัวช้ีวัด 

   ๑)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในต้าบล     
   ๒)  แหล่งน้้า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต้าบลโตนดได้รับการจัดการดูแล  
        อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
   ๓)  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
   ๔)  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ้ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นอย่าง 
        ต่อเนื่อง  
   ๕)  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
   ๖)  ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
   ๗)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมขึ้น  
 

๑.๑.๖  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  เพ่ือก่อสร้าง   ซ่อมบ้ารุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลโตนด   เช่น  
เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้้า  ประปา ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านต่างๆ  
ต่อไป 
  ๒)  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต มีการสร้างงาน
อาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  
วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหารจัดการการผลิต  การตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ให้ชุมชนสามารถด้ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้   

๓)  เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีแหล่งศึกษาหา 
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  

๔)  เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด้ารงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจที่จะ
พัฒนาชุมชน  เอ้ืออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

๕)  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานที ่
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 

๑.๑.๗  กลยุทธ์ 
๑)  การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/การผังเมือง 
๒)  การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๓)  ส่งเสริมด้านการเกษตร /ปศุสัตว์  
๔)  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ 
๕)  สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด  ปลอดจากมลภาวะเป็นพิษ 
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
๗)  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 
๘)  สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส   คนชรา   คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
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๙)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   เสริมสร้างและดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน  
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
๑๐)  พัฒนาบุคลากร   ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๑๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน 
๑๒)  จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๓)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑.๑.๘  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ก าหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว๔830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาค
การเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ    อารยะธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง และก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลแผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

๑.๑.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด  

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๑.๑.๑๐  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
---------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามท่ีกระผม นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยผา่นกระบวนการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนั้น กระผมจึงขอแถลง
นโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด       
เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์และการพัฒนาท้องถิ่น จากนโยบายต่างๆ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้ได้มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัย   และสามารถสัญจร 

ไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  คูคลอง  ท่อ 

ระบายน้ า  รางระบาย  ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๓. พัฒนาสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เช่น  ก่อสร้างอาคาร  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด, ลานจอดรถ, หอประชุม  เพ่ือให้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน 

๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร 
 ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือสร้าง 
              รายได้ให้แก่ครัวเรือน 
 ๓. สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนที่มีอยู่ได้รับการ 
               พัฒนาเป็นองค์กรที่มั่นคง 
๓.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษากับประชาชนให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโตนดให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและบุคลากรด้านศาสนา วัด ในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 
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๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 ๑. สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพ่ือสร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงทั้งด้าน 

ร่างกาย จิตใจ  และปัญญา 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพชุมชน พัฒนากองทุน สปสช. และพัฒนา อสม. ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา   เพ่ือพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 
  ๔. ส่งเสริมและสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส ใน
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   สามารถพ่ึงตนเองได้และให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 

๕.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. พัฒนางานบริการ ของ อบต.โตนด  ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจรใน 

จุดเดียว  สะดวก  รวดเร็ว  มปีระสิทธิภาพ  อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒. ส่งเสริมการประสานงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ  เช่น 

หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  และผู้น าชุมชน 
 ๓. ด าเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   ในทุก 

ขั้นตอน  ส่งเสริมให้ประชาคมเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานขององค์กร  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๔. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ภายใต้ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

  ๑. ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเนาเสียคลองโตนด  คืนสู่ล าคลองสะอาด  เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อน 
และเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของชุมชน 

 ๒. รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายชุมชน  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการขยะ  โดยการจัดหาสถานที่  รถเก็บขยะ  พร้อมทั้ง   ให้ 
ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ 

๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ อปพร. ในต าบลโตนด 
 ๒. สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย 
 ๓. รณรงค์ป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ให้น้อยลง 
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 ท่านประธานสภา และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โตนดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระด ารงต าแหน่งของข้าพเจ้า นั้น  ข้าพเจ้าจะยึดหลักความ
ถูกต้อง และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ซึ่งการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจะ
สัมฤทธิ์ผลได้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากพ่ีน้องประชาชนต าบลโตนด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทุกท่านด้วย  ในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของ
เรา  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนโดยถือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ตาม
นโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้น  ข้าพเจ้าจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ  ให้สภาองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลโตนดต่อไป 

 

“ ตั้งใจพัฒนา  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  เน้นบริการประชาชน ” 
************************************************* 
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ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   แจ้ งตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙,     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของโครงการ  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

  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 าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ- 

           บริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

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

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ    
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที ่ 1 
การประเมินการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

แบบที ่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที ่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์ 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานที่  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาติดตามผล ปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม   
 
แบบรายงานที่  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรายงานที่  3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบรายงานที่  3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลาประเมินผล ปีละ 1  ครั้ง  
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 



 

           แบบท่ี  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามภายในเดือนธันวาคม   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    
 

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

 
            

ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1 ครั้ง  หลัง 
จากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................................. ................. 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563…….… 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    



 

-14- 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1..........การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒..........การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  ที่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ อนุมัติ (บาท) (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

  1.  โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 452,000.00 449,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลหนัก  436,000.00 433,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุกสายแยกสระตาโปย ถึงถนนสายหลัง RPK  หมูที่ 3 433,000.00 430,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงบ้านนางด า เชื่อมถนนไปคุ้มดอนน้อย บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ 1 398,000.00 385,000.00 13,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete เส้นหน้าโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ถึง บ้านนายประวิช    262,000.00 252,000.00 10,000.00   " 

      กาญจนสีมา  บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ 1           

  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลตาปู่ ถึงสามแยกโนนพรม  บ้านด่านทองหลาง หมู่ที ่2 365,000.00 363,000.00 2,000.00   " 

  7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายบุญ - ถนนลาดยาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3 485,000.00 482,000.00 3,000.00   " 

  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนมิตรภาพ-ถนนลาดยางเดิม  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 422,000.00 419,000.00 3,000.00   " 

  9. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงถนนมิตรภาพ-สามแยกกลางหมู่บ้าน  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 324,000.00 321,000.00 3,000.00   " 

 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงสามแยกบ้านด่านเกวียน-วัดบ้านโตนด  บ้านโตนด  หมู่ที่ 5 500,000.00 489,000.00 11,000.00   " 

 11. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายเสง่ียม  เถื่อนกลาง  ผ่านร้าน เจ เจ บ้านโตนด  หมู่ที ่6 212,000.00 210,000.00 2,000.00   " 

 12. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงสามแยกบ้านนางพร้อม  ตับกลาง - สี่แยกบ้านยายหล่อ  307,000.00 304,000.00 3,000.00   " 

      บ้านโตนด  หมู่ที่ 6           

 13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองบ้านฉาง-เชื่อมต าบลล ามลู บ้านโตนด  หมู่ที่ 7 403,000.00 400,000.00 3,000.00   " 



 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
เบิกจ่ายจริง

(บาท) 
คงเหลือ
(บาท) 

หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 14. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองหนองตาโผก  บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 8 403,000.00 402,000.00 1,000.00   " 

 15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนางจุฬาลักษณ ์ ชัดสูงเนิน - ลงเหมือง  บ้านขาม  หมู่ที่ 9 344,000.00 338,412.57 5,587.43   " 

 16. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านบุญส่ง  โสนกลาง - ลงเหมือง  บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 10 131,000.00 130,000.00 1,000.00   " 

 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมี - บ้านนายภาคภูม ิ บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ 10 238,000.00 235,000.00 3,000.00   " 

 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายสอิ้ง - ศาลาประชาคม  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 490,000.00 487,000.00 3,000.00   " 

 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผส่ีทอง(คุ้มดอนน้อย) ถึงบ้านด่านเกวียน  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที ่12 490,000.00 486,000.00 4,000.00   " 

 20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนดินภายในต าบลโตนด   200,000.00 198,000.00 2,000.00   " 

 21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอโนนสูง 200,000.00 90,146.01 109,853.99   ข้อบัญญัต ิ

 22. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถทั่วไป  416,000.00 413,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

 23. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 24. โครงการก่อสร้างป้ายช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลโตนด 481,000.00 0.00 464,000.00 (กันเงิน)   

 25. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจากบ้านนายวินัย-โรงงานจัสโมเดิร์น หมู่ที่ 10 887,000.00 0.00 634,317.00 (กันเงิน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 26. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 162-03 ถนนมิตรภาพถึงสามแยกบา้นโตนด 2,956,000.00 0.00 1,920,379.00 (กันเงิน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 27. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงสามแยกบ้านด่านเกวียน-วัดโตนด  หมู่ที่ 6 1,288,300.00 0.00 1,004,850.00 (กันเงิน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

  1.  โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000.00 99,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  2. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นสะเดาเอน   418,000.00 415,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  3. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นโตนด (498,000 +480,000) 978,000.00 972,000.00 6,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลโตนด 170,000.00 170,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ
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  5. โครงการอนรุักษ์พันธุ์กรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000.00 9,400.00 600.00   ข้อบัญญัต ิ

  6. โครงการปลูกต้นไมต้ามแนวพระราชเสาวนีย ์ 10,000.00 9,800.00 200.00   ข้อบัญญัต ิ

  7. โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000.00 0.00 10,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

  8. โครงการขดุลอกบึงหนองปรือ  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ ๓ 500,000.00 497,000.00 3,000.00   กองทุนไฟฟ้าฯ 

  9 โครงการขดุลอกสระประปาวดัด่านทองหลาง  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที่ ๑๒ 500,000.00 497,000.00 3,000.00   กองทุนไฟฟ้าฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            

  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 531,000.00 530,843.00 157.00   ข้อบัญญัต ิ

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันส าคัญตา่งๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 50,000.00 5,915.00 44,085.00   " 

  3. โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  100,000.00 100,000.00 0.00   " 

  4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด 200,000.00 199,000.00 1,000.00   " 

  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00   " 

  6. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00 23,415.00 6,585.00   " 

  7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านโตนด 726,114.00 646,380.00 79,734.00   " 

  8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านทองหลาง 795,000.00 650,880.00 144,120.00   " 

  9. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านเกวียน 232,000.00 200,460.00 31,540.00   " 

  10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "โตนดเกมส"์  200,000.00 200,000.00 0.00   " 

  11. โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 500,000.00 497,000.00 3,000.00   " 

  12. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 100,000.00 99,000.00 1,000.00   " 

  13. โครงการอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับนักเรียน  950,000.00 675,309.42 274,690.58   " 
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  14. โครงการสืบสานกจิกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ 50,000.00 0.00 50,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์             

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 99,570.00 430.00   ข้อบัญญัต ิ

   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 90,000.00 81,000.00 9,000.00   " 

   3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่ (Covid-19) 5,000.00 5,000.00 0.00   " 

   4. โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 20,000.00 0.00 20,000.00   " 

    พิษสุนัขบ้า           

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

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

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

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

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

   10. โครงการเงินอุดหนุนส าหรบัด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000.00 240,000.00 0.00     

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี           

   1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  250,000.00 191,120.00 58,880.00   ข้อบัญญัต ิ

      บุคลากรและผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด              

   2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 150,000.00 149,280.00 720.00   " 

   3. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลปีใหม ่ 25,000.00 24,800.00 200.00   " 

  4. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  11,850,000.00 10,808,400.00 1,041,600.00   " 
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  5. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการ 2,850,000.00 2,289,600.00 560,400.00   " 

  6. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 18,000.00 18,000.00   " 

  7. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 162,112.50 162,112.50 0.00   " 

  8. โครงการติดตั้งโคมไฟกระพรบิในเขต อบต.โตนด  200,000.00 199,020.00 980.00   " 

  9. โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบสามเหลื่ยม 45,000.00 45,000.00 0.00   " 

 10. โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯ 10,000.00 0.00 10,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 11. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 30,000.00 0.00 30,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 12. โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 13. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 14. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรฯ 20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 15. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ์ 20,000.00 0.00 20,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

 16. โครงการเงนิอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสูง ตามโครงการการจดังานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน 20,000.00 20,000.00 0.00     

 17. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนบัสนุนการจดัประชาคมแผนชุมชนฯ 5,000.00 0.00 5,000.00   ท าไม่ใช้งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 77  โครงการ           

ได้ด าเนินการทั้งสิ้น   77   โครงการ  จากโครงการรวมทั้งสิ้นในปีแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  (เฉพาะปี 2563)  มีจ านวนท้ังสิ้น    167  โครงการ  คิดเป็น   46.11  % 

 
 
 
 



 

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ 

ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

   
ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
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 าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์   

โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
          ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒. รายงานผลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

           
ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 1 
           

500,000  
74 

       
84,963,600  

61 
       

71,214,790  
47        92,063,435  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 4 
       

10,803,000  
25 

       
20,503,000  

31 
       

31,843,000  
29        38,047,000  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

0 0 0 0 23 
         

7,162,000  
19 

         
6,952,000  

18          6,922,000  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
และการสังคมสงเคราะห ์

0 0 0 0 15 
         

1,270,000  
15 

         
1,270,000  

15          1,270,000  

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

0 0 0 0 30 
       

17,896,000  
32 

       
21,136,000  

34        18,286,000  

รวม 0 0 5  11,303,000  167 131,794,600  158 132,415,790  143  156,588,435 



 

๔. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

        

 
 

 

 

ปีที ่  ๑ (๒๕๖๑) ปีที ่  ๒   (๒๕๖๒) ปีที ่  ๓   (๒๕๖๓) ปีที ่  ๔  (๒๕๖๔) ปีที ่  ๕  (๒๕๖๕) รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

            1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 0 0 4 10,803,000 25 20,503,000 31 31,843,000 29 38,047,000 89 101,196,000 
และสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง 

                        

ยุทธ ๒                         
2. การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและ 0 0 0 0 30 17,896,000 32 21,136,000 34 18,286,000 96 57,318,000 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
ของประชาชน                         

ยุทธ ๕                         
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                         
ภาครัฐ 0 0 0 0 38 8,432,000 34 8,222,000 33 8,192,000 105 24,846,000 

ยุทธ ๓,๔       
 

  
 

      
 

    
4. การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการ                         
แข่งขันเศรษฐกิจ 0 0 1 500,000 74 84,963,600 61 71,214,790 47 92,063,435 47 92,063,435 

ยุทธ ๑                   
 

    
5. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่                         
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                         

                    
 

    
รวม 0 0 5 11,303,000 167 131,794,600 158 132,415,790 143 156,588,435 337 275,423,435 

 
 



 

๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓                         

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ จ านวนโครงการที่ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 13.77 4 2.40 45 26.95 2 1 0 0 74 44.31 

                          

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร- 9 5.39 0 0.00 16 9.58 0 0 0 0 25 14.97 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         

                          

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 14 8.38 0 0.00 9 5.39 0 0 0 0 23 13.77 

     วัฒนธรรมและนันทนาการ                         

                          

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  10 5.99 0 0.00 5 2.99 0 0 0 0 15 8.98 

   และการสังคมสงเคราะห์                         

                          

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ 17 10.18 0 0.00 13 7.78 0 0 0 0 30 17.96 

     บริหารบ้านเมืองที่ดี                         

                          

รวมทั้งสิ้น 73 43.71 4 2.40 88 52.69 2 1.20 0 0.00 167 100.00 
 



 

๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ 
                       ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,815,146.01 6.55 5,901,412.57 21.28 7,716,558.58 27.83 

              

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร 1,260,200.00 4.54 415,000.00 1.50 1,675,200.00 6.04 

     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

              

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  4,027,202.42 14.52 0.00 0.00 4,027,202.42 14.52 

   และนันทนาการ             

              

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการ 425,570.00 1.53 0.00 0.00 425,570.00 1.53 

   สังคมสงเคราะห์             

              

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ 13,887,332.50 50.08 0.00 0.00 13,887,332.50 50.08 

บริหารบ้านเมืองที่ดี             

              

รวมทั้งสิ้น 21,415,450.93 77.22 6,316,412.57 22.78 27,731,863.50 100.00 

 
 
 



 

ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     ๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๓ 
       ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

โครงการ ด าเนินการ 
อยู่

ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ 
งบประมาณ

ที ่

  แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ เบิกจ่ายไป 

1.โครงการเงินอุดหนุนป้องกันไวรสัโคโรนา (Covid-19)  (กรมส่งเสริมฯ)  /     29,403.00 29,403.00 

2.โครงการขุดลอกสระหนองปรือ หมู่ที่ ๓ บ้านด่านเกวียน (กองทุนไฟฟ้าประเภท ค)  /     500,000.00 497,000.00 

3.โครงการขุดลอกสระประปาวัดดา่นทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านไผ่สีทอง (กองทุนไฟฟ้าประเภท ค)  /     500,000.00 497,000.00 

4.โครงการป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม ่(กองทุนไฟฟ้าประเภท ค)  /     150,000.00 150,000.00 

5.ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)  /     30,700.00 28,000.00 

6. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจากบ้านนายวนิัย-โรงงานจัสโมเดริ์น หมู่ที่ 10 (กันเงิน 
634,317) 

   /   887,000.00 0.00 

7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัทางหลวง 162-03 ถนนมิตรภาพถงึสามแยกบา้นโตนด (กัน
เงิน) 

   /   2,956,000.00 0.00 

   (1,920,379 บาท)           

8. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงสามแยกบ้านดา่นเกวียน-วัดโตนด หมู่ที่ 6  (กันเงิน 
1,004,850 ) 

   /   1,288,300.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น        6,341,403.00 1,201,403.00 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้นในปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ   

๔๖.๑๑  ของจ านวนโครงการทั้งหมด ( ๑๖๗ 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 
 

  

             ประกอบกับปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา และปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุด  ท าให้มีผลกระทบต่อการจัด 

กิจกรรมที่ต้องมีคนรวมตัวกันเป็นจ านวนมากโดยต้องเน้นนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม  ท าให้ต้องงดการจัด 

กิจกรรมและโครงการไปเป็นจ านวนมาก  ซึ่งไม่เพียงแต่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเท่านั้นทุกท้องถิ่นก็คงจะ 

งดจัดกิจกรรมโครงการเช่นกัน 

     โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑.  งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่โครงการมีเยอะเกินไป  ท าจริงได้น้อยมาก  ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 

     ว่าในปีหนึ่งๆ  มีงบประมาณท่ีใช้ได้จริงเท่าไหร่  
    ๒.  น้ าประปาโซนบ้านโตนดมีปัญหาบ่อยมาก  เรื่องความสะอาดและกลิ่น   

๓.  โครงการได้ผ่านประชาคมและจัดล าดับความส าคัญมาแล้ว  แต่พอท าจริงไม่ท าตามล าดับที่เรียงเอาไว้  

๔.  โครงการท าได้น้อยมากท าให้แผนไม่มีประสิทธิภาพ 

๕.  โครงการที่ได้ท าไปในปี ๒๕๖๓  ส่วนใหญ่ประชาชนพึงพอใจ  

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  ที่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ อนุมัติ (บาท) (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

  4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงบ้านนางด า เชื่อมถนนไปคุ้มดอนน้อยบ้านสะเดาเอน หมู่ที่ 1 398,000.00 385,000.00 13,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 
  5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete เส้นหน้าโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ถึง บ้านนายประวิช   
กาญจนาสมีา  บ้านสะเดาเอน หมูท่ี่ 1 

262,000.00 252,000.00 10,000.00 
  จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลตาปู่ ถึงสามแยกโนนพรม  บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 365,000.00 363,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายบุญ - ถนนลาดยาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3 485,000.00 482,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนมิตรภาพ-ถนนลาดยางเดิม  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 422,000.00 419,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  9. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงถนนมิตรภาพ-สามแยกกลางหมู่บ้าน  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 324,000.00 321,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงสามแยกบ้านด่านเกวียน-วัดบ้านโตนด  บ้านโตนด  หมู่ที่ 5 500,000.00 489,000.00 11,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 11. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายเสง่ียม  เถื่อนกลาง  ผ่านร้าน เจ เจ บ้านโตนด  หมู่ที ่6 212,000.00 210,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 12. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงสามแยกบ้านนางพร้อม  ตับกลาง - สี่แยกบ้านยายหล่อ  307,000.00 304,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

      บ้านโตนด  หมู่ที ่6          

 13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองบ้านฉาง-เชื่อมต าบลล ามลู บ้านโตนด  หมู่ที่ 7 403,000.00 400,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 14. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองหนองตาโผก  บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 8 403,000.00 402,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนางจุฬาลักษณ ์ ชัดสูงเนิน - ลงเหมือง  บ้านขาม  หมู่ที่ 9 344,000.00 338,412.57 5,587.43   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 16. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านบุญส่ง  โสนกลาง - ลงเหมือง  บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 10 131,000.00 130,000.00 1,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมี - บ้านนายภาคภูม ิ บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ 10 238,000.00 235,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายสอิ้ง - ศาลาประชาคม  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 490,000.00 487,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผส่ีทอง(คุ้มดอนน้อย) ถึงบ้านด่านเกวียน  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที ่12 490,000.00 486,000.00 4,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

 20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนดินภายในต าบลโตนด   200,000.00 198,000.00 2,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

    5,901,412.57       

            

 21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอโนนสูง 200,000.00 90,146.01 109,853.99   ข้อบัญญัต ิ

 22. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถทั่วไป  416,000.00 413,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  1.  โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 452,000.00 449,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลหนัก  436,000.00 433,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุกสายแยกสระตาโปย ถึงถนนสายหลัง RPK  หมูที่ 3 433,000.00 430,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

    1,815,146.01       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

  1.  โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000.00 99,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  3. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นโตนด (498,000 +480,000) 978,000.00 972,000.00 6,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลโตนด 170,000.00 170,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

  5. โครงการอนรุักษ์พันธุ์กรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000.00 9,400.00 600.00   ข้อบัญญัต ิ

  6. โครงการปลูกต้นไมต้ามแนวพระราชเสาวนีย ์ 10,000.00 9,800.00 200.00   ข้อบัญญัต ิ

    1,260,200.00       

  2. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นสะเดาเอน   418,000.00 415,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

    415,000.00       

            



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            

  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 531,000.00 530,843.00 157.00   ข้อบัญญัต ิ

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันส าคัญตา่งๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 50,000.00 5,915.00 44,085.00   ข้อบัญญัต ิ

  3. โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  100,000.00 100,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด 200,000.00 199,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  6. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00 23,415.00 6,585.00   ข้อบัญญัต ิ

  7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านโตนด 726,114.00 646,380.00 79,734.00   ข้อบัญญัต ิ

  8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านทองหลาง 795,000.00 650,880.00 144,120.00   ข้อบัญญัต ิ

  9. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านเกวียน 232,000.00 200,460.00 31,540.00   ข้อบัญญัต ิ

  10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "โตนดเกมส"์  200,000.00 200,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

  11. โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 500,000.00 497,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  12. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 100,000.00 99,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  13. โครงการอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับนักเรียน  950,000.00 675,309.42 274,690.58   ข้อบัญญัต ิ

    4,027,202.42       

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์             

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 99,570.00 430.00   ข้อบัญญัต ิ

   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 90,000.00 81,000.00 9,000.00   ข้อบัญญัต ิ

   3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่ (Covid-19) 5,000.00 5,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

   4. โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 20,000.00 0.00 20,000.00   ข้อบัญญัต ิ

    พิษสุนัขบ้า           

   5. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 240,000.00 240,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

    425,570.00       

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี           

   1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  250,000.00 191,120.00 58,880.00   ข้อบัญญัต ิ

      บุคลากรและผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด            

    2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 150,000.00 149,280.00 720.00   ข้อบัญญัต ิ

   3. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลปีใหม ่ 25,000.00 24,800.00 200.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  11,850,000.00 10,808,400.00 1,041,600.00   ข้อบัญญัต ิ

  5. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการ 2,850,000.00 2,289,600.00 560,400.00   ข้อบัญญัต ิ

  6. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 18,000.00 18,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  7. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 162,112.50 162,112.50 0.00   ข้อบัญญัต ิ

  8. โครงการติดตั้งโคมไฟกระพรบิในเขต อบต.โตนด 200,000.00 199,020.00 980.00   ข้อบัญญัต ิ

  9. โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบสามเหลื่ยม 45,000.00 45,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

    13,887,332.50       

  

ตัวกันเงินตัดทิ้ง  , งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัดทิ้ง   =  คิดเฉพาะจ่ายจริงเท่านั้น  
      

 



 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  ที่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

    
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
หมายเหตุ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ อนุมัติ (บาท) (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

  1.  โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 452,000.00 449,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  2.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลหนัก  436,000.00 0.00 436,000.00   ก าลังด าเนินการ 

  3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุกสายแยกสระตาโปย ถึงถนนสายหลัง RPK  หมูที่ 3 433,000.00 430,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงบ้านนางด า เชื่อมถนนไปคุ้มดอนน้อย บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ 1 398,000.00 385,000.00 13,000.00 
  

จ่ายขาดเงินทุน
ส ารอง 

  5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete เส้นหน้าโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ถึง บ้านนายประวิช    262,000.00 252,000.00 10,000.00   " 

      กาญจนาสมีา  บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ 1           

  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลตาปู่ ถึงสามแยกโนนพรม  บ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ 2 365,000.00 363,000.00 2,000.00   " 

  7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายบุญ - ถนนลาดยาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ 3 485,000.00 482,000.00 3,000.00   " 

  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนมิตรภาพ-ถนนลาดยางเดิม  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 422,000.00 419,000.00 3,000.00   " 

  9. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงถนนมิตรภาพ-สามแยกกลางหมู่บ้าน  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 4 324,000.00 321,000.00 3,000.00   " 

 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete ช่วงสามแยกบ้านด่านเกวียน-วัดบ้านโตนด  บ้านโตนด  หมู่ที่ 5 500,000.00 489,000.00 11,000.00   " 

 11. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายเสง่ียม  เถื่อนกลาง  ผ่านร้าน เจ เจ บ้านโตนด  หมู่ที ่6 212,000.00 210,000.00 2,000.00   " 

 12. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงสามแยกบ้านนางพร้อม  ตับกลาง - สี่แยกบ้านยายหล่อ  307,000.00 304,000.00 3,000.00   " 

      บ้านโตนด  หมู่ที่ 6           

 13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองบ้านฉาง-เชื่อมต าบลล ามลู บ้านโตนด  หมู่ที่ 7 403,000.00 400,000.00 3,000.00   " 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

 14. โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุเลียบเหมืองหนองตาโผก  บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ 8 403,000.00 402,000.00 1,000.00   " 

 15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนางจุฬาลักษณ ์ ชัดสูงเนิน - ลงเหมือง  บ้านขาม  หมู่ที่ 9 344,000.00 338,412.57 5,587.43   " 

 16. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านบุญส่ง  โสนกลาง - ลงเหมือง  บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ 10 131,000.00 130,000.00 1,000.00   " 

 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมี - บ้านนายภาคภูม ิ บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ 10 238,000.00 235,000.00 3,000.00   " 

 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายสอิ้ง - ศาลาประชาคม  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 490,000.00 487,000.00 3,000.00   " 

 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผส่ีทอง(คุ้มดอนน้อย) ถึงบ้านด่านเกวียน  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที ่12 490,000.00 486,000.00 4,000.00   " 

 20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจรถนนดินภายในต าบลโตนด   200,000.00 198,000.00 2,000.00   " 

 21. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอโนนสูง 200,000.00 90,146.01 109,853.99   ข้อบัญญัต ิ

            

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

  1.  โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000.00 99,000.00 1,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  2. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นสะเดาเอน   418,000.00 415,000.00 3,000.00   จ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

  3. โครงการขดุลอกสระประปาบา้นโตนด  498,000.00 495,000.00 3,000.00   ข้อบัญญัต ิ

  4. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลโตนด 170,000.00 170,000.00 0.00   ข้อบัญญัต ิ

  5. โครงการอนรุักษ์พันธุ์กรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000.00 9,400.00 600.00   ข้อบัญญัต ิ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ            

  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 506,000.00 377,013.00 128,987.00   ข้อบัญญัต ิ

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันส าคัญตา่งๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 50,000.00 1,955.00 48,045.00   " 

  3. โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  100,000.00 100,000.00 0.00   " 

  4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด 200,000.00 199,000.00 1,000.00   " 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00   " 

  6. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 30,000.00 23,415.00 6,585.00   " 

  7. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านโตนด 726,114.00 340,980.00 385,134.00   " 

  8. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านทองหลาง 795,000.00 364,920.00 430,080.00   " 

  9. โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบ้านด่านเกวียน 232,000.00 106,000.00 126,000.00   " 

  10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "โตนดเกมส"์  200,000.00 200,000.00 0.00   " 

  11. โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 500,000.00 497,000.00 3,000.00   " 

   
      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์             

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000.00 45,000.00 55,000.00   ข้อบัญญัต ิ

   2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 90,000.00 81,000.00 9,000.00   " 

   3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม่ 5,000.00 5,000.00 0.00   " 

   4. โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 90,000.00 81,000.00 9,000.00   " 

    พิษสุนัขบ้า           

            

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี           

   1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  250,000.00 191,120.00 58,880.00   ข้อบัญญัต ิ

      บุคลากรและผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด              

   2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 150,000.00 149,280.00 720.00   " 

   3. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุอุบัตภิัยเทศกาลปีใหม ่ 25,000.00 24,800.00 200.00   " 



 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

  4. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  11,850,000.00 6,283,800.00 5,566,200.00   " 

  5. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการ 2,850,000.00 1,342,400.00 1,507,600.00   " 

  6. โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000.00 12,000.00 24,000.00   " 

  7. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 162,112.50 162,112.50 0.00   " 

  8. โครงการติดตั้งโคมไฟกระพรบิในเขต อบต.โตนด 200,000.00 199,020.00 980.00   " 

  9. โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบสามเหลื่ยม 45,000.00 45,000.00 0.00   " 

            

บัญชีครุภัณฑ ์           

1. เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล* (ส านักปลัด)  22,000.00 21,900.00 100.00     

2. เครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง ขนาดไมน่้อยกว่า 2 แรงม้า 35,000.00 6,750.00 28,250.00     
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