
 ต ำบลน่ำอยู่   พัฒนำอย่ำงย่ังยืน   
 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผล 
แผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
อ าเภอโนนสูง    จงัหวดันครราชสีมา 



   ค ำน ำ 
 
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประจ าปี 
๒๕๖๔ จัดท าข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึง  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้มีการด าเนินการในปี  
งบประมาณ  ๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  ซึ่งเป็นเครื่องมีที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ที่เกิดข้ึน  และท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
การด าเนินงาน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่ งคณะกรรมการฯ  มาจากหลายฝ่ายด้วยกัน  
ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯท้องถ่ิน  ผู้แทนประชาคม  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าส่วน
ราชการ  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารคัดเลอืก  ซึ่งการที่ได้คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลาย
ฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการได้  และมีประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ไขหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการ
ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารงานในปีต่อๆ ไป   และสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่  ๑ 
   บทน ำ 

 
 

๑.๑. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 
  

๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“ ต ำบลน่ำอยู่  พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ” 
๑.๑.๒ พันธกิจ 
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒.  พัฒนาแหลง่น้้า  และการบรหิารจัดการทรัพยากรน้้าอยา่งยั่งยืน   
 ๓.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยัง่ยืน  และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๔.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกจิพอเพียง 
๕.  อนุรักษ์และพฒันาสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 ๖.  ส่งเสริมสนบัสนุนด้านการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และภาษาต่างประเทศเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

๗.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การควบคุมปอ้งกันโรค  สขุภาพอนามัยแข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ   
๘.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบรหิารบ้านเมอืงที่ดีโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 

 ๑.๑.๓ ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด  ประกอบดว้ย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 

     ๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
 

 ๑.๑.๔  เป้าประสงค์ 
   ๑)  ต้าบลโตนดเป็นเมอืงน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลมุทั่วถึง 
   ๒)  แหล่งน้้า ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในต้าบลโตนดได้รบัการบริหารจัดการ 
        อย่างเหมาะสม 
   ๓)  ระบบการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ินขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
        ต้าบลได้รับการส่งเสริมบรหิารจัดการอย่างเหมาะสม 
   ๔)  ประชาชนในต้าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสงัคม 
   ๕)  มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ร่วมคิดร่วมท้า ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจาก 
                          ยาเสพติด  
 
 



 

 
  

๑.๑.๕  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต้าบล     
   ๒)  แหล่งน้้า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มภายในต้าบลโตนดได้รบัการจัดการดูแล  
        อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 
   ๓)  ระบบการศึกษาได้รบัการพฒันาและมีคุณภาพที่เพิม่ขึ้น 
   ๔)  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และบ้ารงุรกัษาเพิ่มข้ึนอย่าง 
        ต่อเนื่อง  
   ๕)  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
   ๖)  ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
   ๗)  ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน  
 

๑.๑.๖  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  เพื่อก่อสร้าง   ซ่อมบ้ารงุงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลโตนด   เช่น  
เส้นทางคมนาคม  แหลง่น้้า  ประปา ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรอืน  มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาด้านต่างๆ  
ต่อไป 
  ๒)  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต มีการสร้างงาน
อาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  
วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหารจัดการการผลิต  การตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ให้ชุมชนสามารถด้ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้   

๓)  เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีแหล่งศึกษาหา 
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  

๔)  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด้ารงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจที่จะ
พัฒนาชุมชน  เอื้ออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

๕)  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ 
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 
๑.๑.๗  กลยุทธ์ 

๑)  การปรบัปรุงพฒันาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/การผงัเมอืง 
๒)  การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอปุโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 
๓)  ส่งเสรมิด้านการเกษตร /ปศุสัตว์  
๔)  การส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ 
๕)  สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด  ปลอดจากมลภาวะเป็นพิษ 
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
๗)  สนบัสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญัญา 
    ท้องถ่ิน 
๘)  สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผู่้ด้อยโอกาส   คนชรา   คนพิการและผูป้่วยโรคเอดส์ 



 

 
๙)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   เสริมสร้างและดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน  
ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรค 
๑๐)  พัฒนาบุคลากร   ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๑๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอบุัติเหตุทางถนน 
๑๒)  จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๓)  ส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
๑.๑.๘  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 

 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) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้
มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาค
การเกษตร พัฒนาการท่องเทีย่วทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ    อารยะธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และ
พัฒนาเส้นทาง และก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลแผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 

๑.๑.๙  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตรใ์นภำพรวม  
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโตนด  

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 
๑.๑.๑๐  กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 
---------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
 ตามที่กระผม นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโตนด  ได้รับความไว้วางใจ

จากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยผ่านกระบวนการเลอืกตั้ง
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโดยตรง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ า
จังหวัดนครราชสมีา  ได้ประกาศรับรองผลการเลอืกตั้ง  เมือ่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบญัญัติแหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลก่อนเข้ารบัหน้าที่ ดังนั้น กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโตนดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด       เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์และการพฒันา
ท้องถ่ิน จากนโยบายต่างๆ ดังนี ้

๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้ได้มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัย   และสามารถสัญจร 

ไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  คูคลอง  ท่อ 

ระบายน้ า  รางระบาย  ให้ได้มาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ  เพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 
  ๓. พัฒนาสถานทีร่าชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เช่น  ก่อสร้างอาคาร  ที่ท าการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด, ลานจอดรถ, หอประชุม  เพื่อให้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน 

๒.  นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
 ๑. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร 
 ๒. ส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน  การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้าง 
              รายได้ให้แก่ครัวเรือน 
 ๓. สนับสนุนกลุม่อาชีพในชุมชน  เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนที่มีอยู่ได้รบัการ 
               พัฒนาเป็นองค์กรทีม่ั่นคง 
๓.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. ส่งเสรมิและสนบัสนุนสถานศึกษากับประชาชนให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและพฒันา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลโตนดให้เดก็มีความพรอ้มในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ 
  ๒. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองค์กรและบุคลากรด้านศาสนา วัด ในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
 ๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ควบคู่กับการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถ่ิน 
๔. นโยบำยดำ้นสำธำรณสขุและคุณภำพชีวิต 
 ๑. สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพือ่สร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงทัง้ด้าน 

ร่างกาย จิตใจ  และปัญญา 



 

 
 

 ๒. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาลสง่เสรมิ 
สุขภาพชุมชน พัฒนากองทุน สปสช. และพฒันา อสม. ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓. ส่งเสรมิใหม้ีการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬา   เพื่อพฒันาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชน 
ห่างไกลยาเสพติด 
  ๔. ส่งเสรมิและสงเคราะห์  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  เด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอกาส ใน
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   สามารถพึ่งตนเองได้และให้ผูม้สีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 

๕.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ๑. พัฒนางานบริการ ของ อบต.โตนด  ให้สามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจรใน 

จุดเดียว  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒. ส่งเสรมิการประสานงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ  เช่น 

หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  และผู้น าชุมชน 
 ๓. ด าเนินการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมสีว่นร่วมของประชาชน   ในทุก 

ข้ันตอน  ส่งเสริมให้ประชาคมเข้ามามบีทบาทในการบริหารงานขององค์กร  มีความโปรง่ใสตรวจสอบได ้
 ๔. ด าเนินการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ภายใต้ 

กระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อ 

เสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
๖. นโยบำยดำ้นกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดลอ้ม 

  ๑. ด าเนินการแก้ไขปญัหาน้ าเนาเสียคลองโตนด  คืนสู่ล าคลองสะอาด  เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน 
และเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรของชุมชน 

 ๒. รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายชุมชน  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ๓. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบจัดการขยะ  โดยการจัดหาสถานที่  รถเก็บขยะ  พร้อมทั้ง   ให้ 
ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปญัหาขยะ 

๗. นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 ๑. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานของ อปพร. ในต าบลโตนด 
 ๒. สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย 
 ๓. รณรงค์ปอ้งกัน  ควบคุมการแพรร่ะบาดของยาเสพติดเพือ่ลดจ านวนผู้เสพและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ให้น้อยลง 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน   การบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โตนดในช่วงระยะเวลาต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนครบวาระด ารงต าแหนง่ของข้าพเจ้า นั้น  ข้าพเจ้าจะยึดหลักความ
ถูกต้อง และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ซึ่งการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวจะ
สัมฤทธ์ิผลได้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนต าบลโตนด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิก
องค์การบรหิารส่วนต าบลโตนดทุกท่านด้วย  ในการทีจ่ะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลของ 



 

 
เรา  และเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยถือประโยชนส์ุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลกั ตาม
นโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้น  ข้าพเจ้าจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ  ให้สภาองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลโตนดต่อไป 

 

“ ตั้งใจพัฒนำ  ยึดมัน่หลักธรรมำภิบำล  เน้นบริกำรประชำชน ” 
************************************************* 



 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ัน
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙,     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของโครงการ  แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด 



 

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

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

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ- 

           บริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้รกิาร 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพฒันาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลบัสบัซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกบักระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  

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


 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

   
การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ    และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปน้ี   

 
 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสูก่ารปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมนิผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่  1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แบบที่  2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นในภาพรวม 

แบบที่  3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที่  3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นในแต่ละยทุธศาสตร์ 



 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานท่ี  1   การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานท่ี  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ห้วงเวลาติดตามผล ปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม   
 
แบบรายงานท่ี  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบรายงานท่ี  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบรายงานท่ี  3/2 แบบประเมินความพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ภาพรวม 
แบบรายงานท่ี  3/3 แบบประเมินความพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

แต่ละยุทธศาสตร ์
ห้วงเวลาประเมินผล ปีละ 1  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด        
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน /  
2. มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/  

ส่วนท่ี  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของทอ้งถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถ่ิน 
/  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

/  

11.มีการก าหนดวัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน /  
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน /  
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา /  
17.มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม่ /  
 



 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามภายในเดือนธันวาคม   
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา    
 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ป ี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบท่ี  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

            
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร-
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ  1 ครั้ง  หลัง 
จากสิ้นสุดปงีบประมาณ 
 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน..................องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.................................................................................................. 
 
ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564…….… 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
 
ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี  1..........การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒..........การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 

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

 



งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

อนุมัติ (บาท) (บาท)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในต าบลโตนด  เส้นเลียบเหมืองมาบจาน 474,300.00 472,000.00 2,300.00 ข้อบัญญัติ

  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบเหมืองหนองพีใต้ จากบ้านโตนด หมู่ท่ี 6 - บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 497,400.00 495,000.00 2,400.00 ข้อบัญญัติ

  3.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่สีทอง(คุ้มดอนน้อย) ถึง บ้านด่านเกวียน  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ท่ี 12 314,800.00 314,000.00 800.00 ข้อบัญญัติ

  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายสอ้ิง - ศาลาประชาคม  บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 296,000.00 291,000.00 5,000.00 "

  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมี - บ้านนายภาคภูมิ  บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ท่ี 10 462,700.00 460,000.00 2,700.00 "

  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบเหมืองต่อจาก คสล.เดิม ถึง บ้านพระวังหาร ต าบลหนองงูเหลือม 456,000.00 454,000.00 2,000.00
  7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรดินถมและลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ เรียบเหมืองหนองหว้า-ถึงบ้าน

ขาม
456,000.00 416,483.00 39,517.00

  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบเหมืองส่งน้ า-ถนนมิตรภาพ หมู่ท่ี 4 293,000.00 288,000.00 5,000.00 "

  9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายบุญ - ถนนลาดยาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ท่ี 3 293,000.00 292,000.00 1,000.00 "

 10. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักภายในบ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 492,000.00 490,000.00 2,000.00

 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบึงสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ช่วงบ้านนายสามิตร-ไปบ้านโนนด่าน หมู่ท่ี 11 497,900.00 495,000.00 2,900.00 "

 12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเชย ฝากกลาง - บ้านนางศรีนวล จงพ่ึงกลาง  บ้านด่านเกวียน  หมู่ท่ี 3 114,600.00 114,000.00 600.00 "

 13. โครงการปรับปรุงถนนดินถมและลงหินคลุกซอยบ้านตากล่อม  บ้านทุ่งมน  หมู่ท่ี 8 75,900.00 75,000.00 900.00

 14. โครงการปรับปรุงถนนดินถมและลงหินคลุกซอยเส้นหลังบ้านผู้ใหญ่ - สระคู บ้านโตนด หมู่ท่ี 7 143,700.00 142,000.00 1,700.00

 15. โครงการปรับปรุงถนนดินถมและลงหินคลุกเส้นโรงงานจัสโมเดิร์น-ถนนมิตรภาพ  บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 303,700.00 302,000.00 1,700.00

 16. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 171,100.00 156,000.00 15,100.00

 17. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโนนสูง 537,200.00 537,137.27 62.73

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  ท่ีได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564  ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ช่ือโครงการ หมายเหตุ
แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ



งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

อนุมัติ (บาท) (บาท)
ช่ือโครงการ หมายเหตุ

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ

 18. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 30,000.00 0.00 30,000.00 ท าไม่ใช้งบประมาณ

 19. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 234,000.00 181,194.00 52,806.00

 20. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphatlic Concrete เส้นบ้านขาม หมู่ท่ี 9 เช่ือมถนนวงแหวน 486,000.00 460,073.94 25,926.06 จ่ายขาดเงินสะสม

 21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. จากถนนลาดยาง หมู่ท่ี 1 เช่ือมถนน คสล. ไปพระขุดน้ า หมู่ท่ี 10 444,000.00 439,850.00 4,150.00 จ่ายขาดเงินสะสม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

  1.  โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000.00 99,500.00 500.00

  2. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลโตนด 20,000.00 840.00 19,160.00

  3. โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000.00 5,800.00 4,200.00

  4. โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ 10,000.00 300.00 9,700.00  

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 674,400.00 428,720.00 245,680.00

  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและวันส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 30,000.00 25,664.00 4,336.00

  3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 21,615.00 21,615.00 0.00

  4. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโตนด 748,000.00 641,760.00 106,240.00

  5. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 704,000.00 607,000.00 97,000.00

  6. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านเกวียน 228,000.00 180,720.00 47,280.00

  7. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 397,000.00 394,000.00 3,000.00

  8. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน 1,000,000.00 829,147.90 170,852.10

  9. โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 50,000.00 0.00 50,000.00 ท าไม่ใช้งบประมาณ



งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

อนุมัติ (บาท) (บาท)
ช่ือโครงการ หมายเหตุ

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

   1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000.00 93,200.00 6,800.00

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

   3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติข้ึนใหม่ (ลัมปิสกิน) 5,000.00 0.00 5,000.00

   4. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 20,000.00 0.00 20,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

    พิษสุนัขบ้า  

   5. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (Covid-19) 105,000.00 67,200.00 37,800.00

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

   7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 5,000.00 0.00 5,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

   8. โครงการปัญหาต้ังครรภ์ป้องกันได้ 5,000.00 0.00 5,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

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

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

  1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 120,000.00 0.00 120,000.00 ท าไม่ใช้งบประมาณ

  2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่ 25,000.00 24,950.00 50.00

  3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยเทศกาลสงกรานต์ 25,000.00 14,140.00 10,860.00

  4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 100,000.00 1,800.00 98,200.00

  5. โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,226,900.00 11,194,600.00 32,300.00

  6. โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,450,000.00 2,310,400.00 139,600.00

  7. โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 18,000.00 18,000.00

  8. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน (สปสช.) 170,000.00 161,572.50 8,427.50



งบประมาณ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

อนุมัติ (บาท) (บาท)
ช่ือโครงการ หมายเหตุ

แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ

  9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯ 10,000.00 0.00 10,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

 10. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00 1,253.00 3,747.00

 11.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 5,000.00 0.00 5,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

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

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

 14. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรฯ 20,000.00 18,378.00 1,622.00  

 15. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ 20,000.00 0.00 20,000.00 ท าโดยไม่ใช้งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 59  โครงการ

 

ได้ด าเนินการท้ังส้ิน   59   โครงการ  จากโครงการรวมท้ังส้ินในปีแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565  (เฉพาะปี 2564)  มีจ านวนท้ังส้ิน    168  โครงการ  คิดเป็น   35.12  %



ท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ คร้ัง  หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว

มี ไม่มี

การด าเนินงานการด าเนินงาน

ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

๑.  มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  √

๒.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  √

๓.  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ  √

๔.  มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  √

๕.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  √

๖.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินและประชำคมท้องถ่ินพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสำตร์  √

ส่วนท่ี  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน

๗.  มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถ่ินมำจัดท ำฐำนข้อมูล  √

๘.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน  √

๙.  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ  √

ท้องถ่ิน

๑๐.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภำพ  √

ของท้องถ่ิน

๑๑.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ินให้สอดคล้องกับยุทธ  √

ศำสตร์จังหวัด

๑๒.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน  √

๑๓.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถ่ิน  √

๑๔.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ  √

๑๕.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด  √

๑๖.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด  √

๑๗.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์  √

๑๘.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์  √

๑๙.  มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่  √

ประเด็นการประเมิน

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง

  แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะ



ธันวาคมของทุกปี

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป

๒. รายงานผลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )

ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 1             500,000 69         84,963,600 71            71,214,790 60         97,798,335 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

0 0 4         10,803,000 25         20,503,000 31            31,843,000 30         39,047,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

0 0 0 0 23           7,162,000 19             6,952,000 18           6,922,000 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคม
สงเคราะห์

0 0 0 0 15           1,270,000 15             1,270,000 19           1,368,000 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี

0 0 1         12,000,000 30         17,896,000 32            21,136,000 37         19,240,000 

รวม 0 0 6   23,303,000.00 162  131,794,600.00 168    132,415,790.00 164  164,375,335.00 

ยุทธศาสตร์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ปกครองส่วนท้องถ่ิน   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก 

                   แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ช้ีแจง:  แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒๕๖๕๒๕๖๔



๔. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๐ ๐ ๔ ๑๐,๘๐๓,๐๐๐ ๒๕ ๒๐,๕๐๓,๐๐๐ ๓๑ ๓๑,๘๔๓,๐๐๐ ๓๐ ๓๙,๐๔๗,๐๐๐ ๙๐ ๑๐๒,๑๙๖,๐๐๐

และส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่าง

ย่ังยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธ ๒

2. การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือ ๐ ๐ ๑ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๗,๘๙๖,๐๐๐ ๓๒ ๒๑,๑๓๖,๐๐๐ ๓๗ ๑๙,๒๔๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๗๐,๒๗๒,๐๐๐
ปกป้องสถาบันหลักของชาติและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ยุทธ ๕

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๘,๔๓๒,๐๐๐ ๓๔ ๘,๒๒๒,๐๐๐ ๓๗ ๘,๒๙๐,๐๐๐ ๑๐๙ ๒๔,๙๔๔,๐๐๐

ยุทธ ๓,๔

4. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ

แข่งขันเศรษฐกิจ ๐ ๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๙ ๘๔,๙๖๓,๖๐๐ ๗๑ ๗๑,๒๑๔,๗๙๐ ๖๐ ๙๗,๗๙๘,๓๓๕ ๖๐ ๙๗,๗๙๘,๓๓๕

ยุทธ ๑

5. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

รวม ๐ ๐ ๖ ๒๓,๓๐๓,๐๐๐ ๑๖๒ ๑๓๑,๗๙๔,๖๐๐ ๑๖๘ ๑๓๒,๔๑๕,๗๙๐ ๑๖๔ ๑๖๔,๓๗๕,๓๓๕ ๓๕๙ ๒๙๕,๒๑๐,๓๓๕

ปีท่ี   ๕  (๒๕๖๕)

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

รวม

ยุทธศำสตร์

ปีท่ี   ๑  (๒๕๖๑) ปีท่ี   ๒   (๒๕๖๒) ปีท่ี   ๔  (๒๕๖๔)ปีท่ี   ๓   (๒๕๖๓)



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ๒๑ ๑๒.๕๐ ๐ ๐.๐๐ ๕๐ ๒๙.๗๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๑ ๔๒.๒๖

๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ทรัพยำกร- ๕ ๒.๙๘ ๐ ๐.๐๐ ๒๖ ๑๕.๔๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑ ๑๘.๔๕

     ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ ๙ ๕.๓๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๕.๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๑.๓๑

     วัฒนธรรมและนันทนำกำร

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข ๙ ๕.๓๖ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๓.๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๘.๙๓

   และกำรสังคมสงเครำะห์

๕.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำร ๑๕ ๘.๙๓ ๐ ๐.๐๐ ๑๗ ๑๐.๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒ ๑๙.๐๕

     บริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

รวมท้ังส้ิน ๕๙ ๓๕.๑๒ ๐ ๐.๐๐ ๑๐๙ ๖๔.๘๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐

จ ำนวนโครงกำรจ ำนวนโครงกำรท่ีอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

๕.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี ๒๕๖๔
จ ำนวนโครงกำร

ท่ีมีกำรเพ่ิมเติม

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมด

จ ำนวนโครงกำรท่ี

เสร็จ

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ท่ีมีกำรยกเลิกยุทธศำสตร์



๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

                 ยุทธศาสตร์

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๕,๙๗๔,๘๑๔.๒๗ ๒๔.๘๐ ๘๙๙,๙๒๓.๙๔ ๓.๗๓ ๖,๘๗๔,๗๓๘.๒๑ ๒๘.๕๓

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากร ๑๐๖,๔๔๐.๐๐ ๐.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๖,๔๔๐.๐๐ ๐.๔๔

     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ๓,๑๒๘,๖๒๖.๙๐ ๑๒.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๑๒๘,๖๒๖.๙๐ ๑๒.๙๘

   และนันทนาการ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการ ๒๔๑,๔๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔๑,๔๐๐.๐๐ ๑.๐๐

   สังคมสงเคราะห์

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ ๑๓,๗๔๕,๐๙๓.๕๐ ๕๗.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๗๔๕,๐๙๓.๕๐ ๕๗.๐๔

บริหารบ้านเมืองท่ีดี

รวมท้ังส้ิน ๒๓,๑๙๖,๓๗๔.๖๗ ๙๖.๒๗ ๘๙๙,๙๒๓.๙๔ ๓.๗๓ ๒๔,๐๙๖,๒๙๘.๖๑ ๑๐๐.๐๐

งบปกติ เงินสะสม รวม



ส่วนท่ี ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๔

โครงการ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณท่ี
แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีได้รับ เบิกจ่ายไป

1.ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLTV)  / 25,400.00 25,400.00

2. โครงกำรนมเย่ียวยำเกษตรกร  /  75,264.00 70,392.00

 
รวมท้ังส้ิน   100,664.00 95,792.00

ผลการด าเนินการ งบประมาณ



ส่วนท่ี  ๔  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

             สรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ได้ด าเนินการจริงท้ังส้ินในปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จ านวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  

๓๕.๑๒  ของจ านวนโครงการท้ังหมด ( ๑๖๘ โครงการ) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จ านวนโครงการท่ีท าได้จริงน้ันน้อย  

ท าให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  ในปีต่อไปควรจะต้องพิจารณาเร่ือง

การจัดล าดับความส าคัญ  ความจ าเป็นเร่งด่วนหากโครงการใดเร่งด่วนก็บรรจุไว้ในปีแรก  และควรค านึงถึง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีงบประมาณท่ีจะด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้จริงเพียงใด ซ่ึงใน

การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน้ันมีจ านวนโครงการ

ท่ีได้ท าจริงน้อยมากก็ควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านน้ีเพ่ิมข้ึน  

ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา และปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ส้ินสุด  ท าให้มีผลกระทบต่อการจัด

กิจกรรมท่ีต้องมีคนรวมตัวกันเป็นจ านวนมากโดยต้องเน้นนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม  ท าให้ต้องงดการจัด

กิจกรรมและโครงการไปเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงไม่เพียงแต่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเท่าน้ันทุกท้องถ่ินก็คงจะ

     โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ดังน้ี

๔. โครงการท่ีได้ท าไปในปี ๒๕๖๔  ส่วนใหญ่ประชาชนพึงพอใจ เหมาะสมแล้ว

 

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

๕. ควรจะกระจายโครงการพัฒนาในแต่ละปีให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

             ประกอบกับปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาประเทศไทยและท่ัวโลกประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

งดจัดกิจกรรมโครงการเช่นกัน

๑. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่โครงการมีเยอะเกินไป ท าจริงได้น้อยมาก ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่า

   ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีมีประชาชนร่วมเป็นจ านวนมากได้ 

๒. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน

๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมามีปัญหาเร่ืองไวรัสโคโรน่า Covid-19 เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเหนือการควบคุม

    ในปีหน่ึงๆ มีงบประมาณท่ีใช้ได้จริงเท่าไหร่



 

 
 

ภาคผนวก 

 

 



 

 


