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คํานํา
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งตอผูบริหารทองถ่ินในการ

บริหารงาน เพ่ือพัฒนาองคกรใหประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวซึ่งขอมูลท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผล สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง ใหบรรลุเปาหมายสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานในภาพรวมวาประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนด
หรือไมและนําผลท่ีไดจากการติดตามมาใชในการตัดสินใจกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
องคกรเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในครั้งตอไป

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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สวนที่ 1
บทนํา



1.  ความเปนมา
จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหความอิสระแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ิน   จึงสงผลใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
โปรงใส ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินซึ่ง
ระบบการติดตามและประเมินผลนับเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหเราทราบผลการดําเนินงานวา
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใดการดําเนินงานประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ
หรือไมผลจากการติดตามและประเมินผลจะใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน ชวยใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศ
ทางการพัฒนาท่ีตรงตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

2. ความหมายของการตดิตามและประเมินผล
2.1 การติดตาม

เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามป
วาไดปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการ  รวมท้ังการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
อยูในระยะเวลาและงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับให
ตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนําคําแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 การประเมินผล
เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน การประเมินผล
จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้น
หรือไมเพียงใด

3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

3.1 ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะ
เปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทาง
ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-Effective)
ดําเนินงานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการ
ติดตามความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
สวนตาง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน

3.2 ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะ

ผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซึ่งข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมี
ความเท่ียงตรง เชื่อถือได

4.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
4.1 เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
4.2 เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ
4.3 เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนตอ

ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
4.4 เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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4.5 เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน  มาใชเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงวาบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม

5.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน

แดง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 8 ดาน   ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล

6. ประชากรในการติดตามและประเมินผล
ประชาชนในเขตตําบลโนนแดง

7. พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล
เขตตําบลโนนแดง

8. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน  2559
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา


แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

1. วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
" การบริหารจัดการดี  มีคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  อยูเคียงขางประชาชน"

2. พันธกิจ
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ิมถนน คสล. ขยายเขตไฟฟา  ขุดลอกลําหวย ปรับปรุง

ระบบน้ํา
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พันธกิจท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทุกหมูบานและกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลโนน

แดง
พันธกิจท่ี 4 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  สนับสนุนการทําเกษตรปลอดสารพิษ
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในตําบล
พันธกิจท่ี 6 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
พันธกิจท่ี 7 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
พันธกิจท่ี 8 สงเสริมและสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน การทองเท่ียว
พันธกิจท่ี 9 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี  ผูบริหาร  สมาชิก  อบต. ขององคการบริหารสวน

ตําบล
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล

1
2
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4. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
1. การบริหารจัดการบานเมืองมีศักยภาพ  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
2. ประชาชนมีความเขมแข็ง  มีอาชีพและรายไดพอเพียง
3. ประชาชนไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง ท้ังดานการศึกษาและสาธารณสุข
4. การคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํามีความสะดวกรวดเร็ว
5. ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
6. มีแหลงน้ําเพียงพอตอการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
7. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ
8. มีการทองเท่ียวแบบวิถีไทย อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน



6

สวนที่ 3
วิธีการติดตามและประเมินผล



องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559–2561)
ซึ่งประกาศใชเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 และเพ่ือใหการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ประจําปงบประมาณ 2559
มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ใน
ภาพรวม โดยมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ภายใตแผนพัฒนาสามปของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละ  1  ครั้ง
ระหวางวันท่ี 1   ตุลาคม   พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี   30   กันยายน    2559 โดยจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบท่ี 1
การประเมินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

แบบท่ี 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ อปท.

แบบท่ี 3/1
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร

แบบท่ี 3/2
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในภาพรวม

แบบท่ี 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร
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2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรท่ีใชในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตตําบลโนนแดง
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินครั้งนี้ คือผูเขารวมการอบรมตามกิจกรรม/

โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง และประชาชนผูเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยแยกเปนการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในภาพรวม  และรายยุทธศาสตร   ดังนี้

2.1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม (แบบ 3/2) โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตตําบลโนนแดงรวม
แบบสอบถาม 100 ฉบับ

2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในรายยุทธศาสตร (แบบ 3/3) โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตตําบลโนน
แดง รวมแบบสอบถาม 100 ฉบับ

3.  เคร่ืองมือที่ใช
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ประกอบไปดวย
3.1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(แบบท่ี1)
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน วา ดําเนินงานครบถวนทุกข้ันตอน  มากนอยเพียงใด
อยางไร

3.2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (แบบท่ี 2)
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) ติดตามผลการ
ดําเนินงาน  และการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ป  (2) ผลการดําเนินงาน  และการเบิกจาย
งบประมาณ  ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  (แบบท่ี 3/1)
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ

ดําเนินงาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 สวน คือ
(1)  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  (2) ความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก
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3.4 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม  (แบบท่ี 3/2)

เปนแบบประเมินเพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม

3.5 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละยุทธศาสตร (แบบท่ี 3/3)

เปนแบบประเมินเพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร

4.  วิธีการรวบรวมขอมลู
4.1ติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตามแบบรายงาน เพ่ือวิเคราะห

และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกร
4.2 ประเมินความพึงพอใจประชาชนผูเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล
4.3 รวบรวมขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ

5.  ข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1การขออนุมัติดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ประจําปพรอมแผนดําเนินงานการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ 2559
5.2การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือกําหนดแนวทาง   วิธีการในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5.3การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล จะทํา

การประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากท่ีไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว  โดยจะเปนการประเมินตนเอง
ตามแบบท่ี 1

5.4 การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง ประจําปงบประมาณ 2559 ตามแบบท่ี2

5.9 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผูบริหารทองถ่ิน

5.10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง ประจําปงบประมาณ 2559 ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล    เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล

5.11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดงประจําปงบประมาณ 2559 ใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานและเสนอ
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ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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สวนที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559



การติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน  ซึ่งไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน
การใชจายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง มาสรุปเปนภาพรวม เพ่ือนําเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้

1. การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
คําช้ีแจง: แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
ตารางท่ี 1

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน  -
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  -
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน  -
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพฒันา

 -

สวนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  -
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน  -

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทองถ่ิน

 -

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ  -
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ศักยภาพของทองถ่ิน
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

 -

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  -
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน  -
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา  -
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  -
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา  -
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  -
18.  มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  -
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม  -

2.  การติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําช้ีแจง : แบบท่ี 2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา 3 ป มีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานปละ 1  ครั้ง  เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 –กันยายน
พ.ศ. 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.   องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง.
2.  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2558

ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน 2559
สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป
ตารางท่ี 2

ยุทธศาสตร
2559 2560 2561 รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

134 145,491,200 38 91,950,000 25 66,250,000 197 303,691,200

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

15 15,600,000 0 0.00 0 0.00 15 15,600,000
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

16 3,750,000 0 0.00 0 0.00 16 3,750,000

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม

20 10,500,000 0 0.00 0 0.00 20 10,500,000

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการ
เกษตรกรรม และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

8 10,150,000 0 0.00 0 0.00 8 10,150,000

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข

5 1,260,000 0 0.00 0 0.00 5 1,260,000

7.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร

7 7,950,000 0 0.00 0 0.00 7 7,950,000

8.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคการบรหิาร
สวนตําบล

4 3,700,000 0 0.00 0 0.00 4 3,700,000

รวม 209 198,401,200 38 91,950,000 25 66,250,000 272 356,601,200

แผนภูมิ ท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
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จากตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีจํานวน
โครงการมากท่ีสุด โดยรวมท้ัง 3 ป  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 197 โครงการ
4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2559
ตารางท่ี 2

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการท่ี

เสร็จ

จํานวน
โครงการท่ีอยู

ระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ

20 60.61% - - 13 39.39% - - - - 33 100%

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสุข
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม

7 77.78% - - 2 22.22% - - - - 9 100%

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการท่ี

เสร็จ

จํานวน
โครงการท่ีอยู

ระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

ยทุธศาสตร์ที
1

ยทุธศาสตร์ที
2

ยทุธศาสตร์ที
3

ยทุธศาสตร์ที
4

ยทุธศาสตร์ที
5

ยทุธศาสตร์ที
6

ยทุธศาสตร์ที
7

ยทุธศาสตร์ที
8

ปี 2559 134 15 16 20 8 5 7 4

ปี 25560 38 0 0 0 0 0 0 0

ปี 2561 25 0 0 0 0 0 0 0

รวม 197 15 16 20 8 5 7 4

จํา
นว

นโ
คร

งก
าร

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ป
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

ปี 2559 ปี 25560 ปี 2561 รวม
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3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

0 0.00% - - 1 100.00% - - - - 1 100%

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สวัสดิการสังคม

6 54.55% - - 5 45.45% - - - - 11 100%

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
พาณิชกรรม
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

1 50.00% - - 1 50.00% - - - - 2 100%

6.ยุทธศาสตร
พัฒนาการทองเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ

3 100.00% - - 0 0.00% - - - - 3 100%

7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

2 40.00% - - 3 60.00% - - - - 5 100%

8.ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน

1 50.00% - - 1 50.00% - - - - 2 100%

รวม 40 60.61% - - 26 39.39% - - - - 66 100%

แผนภูมิท่ี2 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2559
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5. การเบิกจายงบประมาณ  2559
ตารางท่ี 3

อบต.โนนแดง งบตามขอบัญญัติ เบิกจาย (บาท)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสรางระบบน้ําประปา/บอน้ําบาดาลภายใน
หมูบาน ม. 14

72,000.00 72,000.00

2. ปรับปรุง/ซอมแซม/สระน้ํา/หนองน้ําหรือแหลง
น้ําธรรมชาติ วางทอน้ําลําหวยเหลา(เพ่ือใหน้ําเขา
ลําหวย) ม. 12

100,000.00 -

3. กอสราง/ซอมแซมฝายน้ําลน ฝายน้ําลนลําหวย
หนองสิม ม. 9

300,000.00 298,000.00

4. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 2

100,000.00 99,400.00

5. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 4

100,000.00 99,750.00

6. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 5

100,000.00 99,400.00

7. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 6

100,000.00 99,400.00

อบต.โนนแดง งบตามขอบัญญัติ เบิกจาย (บาท)
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30

35

ยทุศธาสตร์
ที 1

ยทุศธาสตร์
ที 2

ยทุศธาสตร์
ที 3

ยทุศธาสตร์
ที 4

ยทุศธาสตร์
ที 5

ยทุศธาสตร์
ที 6

ยทุศธาสตร์
ที 7

ยทุศธาสตร์
ที 8

จํานวนโครงการทั งหมด 33 9 1 11 2 3 5 2

จํานวนโครงการทีเสร็จ 20 7 0 6 1 3 2 1

จํานวนโครงการทียงัไม่ได้ดําเนินการ 13 2 1 5 1 0 3 1

จํา
นว
นโค
รงก
าร

แผนภูมิแสดงผลกการดาํเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2559

จํานวนโครงการทั งหมด จํานวนโครงการทีเสร็จ จํานวนโครงการทียงัไม่ได้ดําเนินการ
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8. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 8

200,000.00 92,750.00

9. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 10 เชื่อม ม. 5

100,000.00 100,000.00

10. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 11 เชื่อมปากทางเขา ม. 11

100,000.00 100,000.00

11. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 11

100,000.00 -

12. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 12

100,000.00 -

13. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 13

100,000.00 99,000.00

14. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 15 เชื่อม ม. 7

100,000.00 -

15. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 16

100,000.00 -

16. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 17

100,000.00 -

17. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 17 (จากศูนยเด็ก-บานศาลา)

100,000.00 -

18. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 18 เชื่อม อบต.โนนแดง

100,000.00 -

19. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 19 เชื่อมวัดปา

100,000.00 -

20. ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 1

100,000.00 99,750.00

21. ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 3 เชื่อมโรงเรียนบานหัวหนอง

100,000.00 99,400.00

22. ปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล.ภายในหมูบาน/
ระหวางหมูบาน ม. 14 (ขยายไหลทาง)

87,000.00 87,000.00

อบต.โนนแดง งบตามขอบัญญัติ เบิกจาย (บาท)

23. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 20

100,000.00 -



17

24. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม. 20 (บานนายทวี-ถนนไปบานโนน
สะอาด)

100,000.00 -

25. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน/ระหวาง
หมูบาน ม.7 เชื่อมบานหวยทราย อบต.โนนราษี

100,000.00 99,400.00

26. ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.1

100,000.00 -

27. ปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังหรือลงหินคลุก
ม.10 เชื่อมบานหวยหลาว

100,000.00 99,000.00

28. ปรับปรุง/ซอมแซมถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.
18 (ถนนรอบปาสาธารณะหนองหินรอง)

100,000.00 -

29. ปรับปรุง/ซอมแซมถนนดินพรอมลงลูกรัง ม.
19 เชื่อมบานโสกภารา

100,000.00 99,000.00

30. กอสรางรองระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา ม. 5 100,000.00 99,500.00
31. กอสรางรองระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา ม. 6 100,000.00 99,500.00
32. กอสรางรองระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา ม. 7
(กลางบาน - หนาโรงเรียน)

100,000.00 99,500.00

33. กอสรางรองระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา ม.
14

41,000.00 40,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34. สงเสริมสนุบสนุนสื่อสิ่งพิมพ/ใหชุมชน/
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีตําบลฯ/ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ/รพ.สต./โรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลฯ

10,000.00 -

35. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตําบลโนนแดง ม. 3

90,000.00 89,500.00

36. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตําบลโนนแดง ม. 4

50,000.00 50,000.00

37. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย

35,000.00 35,000.00

อบต.โนนแดง งบตามขอบัญญัติ เบิกจาย (บาท)

38. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 2,311,232.00 2,006,362.68
39. สนับสนุนอาหารกลางวัน 3,904,000.00 3,550,200.00
40. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเขต
บริการ อบต. (ท้ัง 10 โรงเรียน)

260,000.00 180,000.00
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41. โครงการจัดงานวันเด็ก 150,000.00 150,000.00
42. สงเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒธรรม และ
ศาสนา ประเพณีทางศาสนาและประเพณีอ่ืนๆ

350,000.00 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
43. สงเสริมสนับสนุนการปองกัน/พัฒนาเก่ียวกับ
การเกษตรในตําบล

150,000.00 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
44. สวัสดิการเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 40,000.00 -
45. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร./หรือ
สงเสริมกิจกรรมของ อปพร.

150,000.00 121,400.00

46. สงเสริมสนับสนุนงานการกูชีพ (EMS) 586,000.00 583,000.00
47. โครงการซอมแซมสรางบานผูยากไร 80,000.00 80,000.00
48. โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
วันปใหม

40,000.00 30,900.00

49. โครงการลดและปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
วันสงกรานต

40,000.00 38,350.00

50. สนับสนุนกิจกรรม ปองกันบําบัดฟนฟูและ
แกไขปญหายาเสพติด

25,000.00 -

51. สนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในตําบล/
อําเภอ/จังหวัด

600,000.00 548,080.00

52. สงเสริมการพัฒนาสตรี 30,000.00 -
53. สงเสริมกิจกรรมการเทิดทูน/ปกปองสถาบัน/
หมูบานเฉลิมพระเกียรติ

20,000.00 -

54. สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน 40,000.00 -
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการเกษตรกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
55. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 70,000.00 4,000.00

อบต.โนนแดง งบตามขอบัญญัติ เบิกจาย (บาท)
56. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูในการกําจัด/ท้ิง
ขยะภายในหมูบานและตําบล

20,000.00 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
57. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน (อาทิ การ
ปองกันโรคตางๆ งานกิจกรรมของ อสม.)

200,000.00 150,000.00

58. สนับสนุนกิจกรรม สปสช. 300,000.00 170,928.00
59. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 70,000.00 64,000.00
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
60. จัดทําเวทีประชาคมตําบล/โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ี

150,000.00 111,800.00

61. จัดหาวัสดุ วัสดุสํานักงาน อุปกรณ ในการ
บริการ (อาทิ โตะ เต็นท เครื่องเสียงฯ)

150,000.00 164,038.00

62. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณท่ีทํา
การ อบต. และในเขตตําบลโนนแดง

60,000.00 -

63. พัฒนางานระบบแผนท่ีภาษี 200,000.00 -
64. สนับสนุนการรังวัดและสํารวจแผนท่ี 50,000.00 -
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล
65. ศึกษาดูงานใหพนักงาน ลูกจาง สมาชิก อบต.
และหนวยงาน กลุมตาง ๆในตําบล

400,000.00 328,680.00

66. โครงการฝกอบรมสัมมนาสงเสริมการพัฒนา
บุคลากร

150,000.00 -

รวม 14,281,232.00 10,537,988.68

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําช้ีแจง: แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง .
2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน 27 ตุลาคม 2559
สวนท่ี  2 ยุทธศาสตร  และโครงการในป 2559
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ
ตารางท่ี 4
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ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
จํานวน

โครงการท่ี
ปรากฏ

อยูในแผน

จํานวน
โครงการท่ี

อนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 134 33 20
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 9 7
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 16 1 0
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 20 11 6
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการเกษตรกรรม และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8 2 1

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 5 3 3
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 7 5 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศักยภาพของเจาหนาท่ีองคการบรหิารสวนตําบล 4 2 1

รวม 209 66 40

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติไดเทียบกับโครงการท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนพัฒนาป 2559

จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงในภาพรวม  มี
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ท้ังหมดรวม 66 โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 40 โครงการ  คิด
เปนรอยละ 60.61 และโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.39 ของ
โครงการท้ังหมดท่ีมีการอนุมัติงบประมาณ

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จ

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
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สวนที่ 5
ปญหาและขอเสนอแนะ


สรุปผล
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงใน

ภาพรวม  มีจํานวนโครงการท้ังหมดรวม 209 โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 40 โครงการ  คิดเปนรอย
ละ 19.14 และโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได 169 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.86 ของโครงการ
ท้ังหมด

1. ปญหา
1.1 โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก ไมสอดคลองกับงบประมาณของ

หนวยงาน
1.2 บางโครงการใชจายงบประมาณไมสัมพันธกับงบประมาณท่ีตั้งไว
1.3 การใชงบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใชจาย

งบประมาณท่ีดี
1.4 การเบิกจายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

แผนการดําเนินงาน โดยมีหลายสาเหตุ  เชน  ผูรับเหมาไมมาดําเนินงานตามสัญญา ,  ปญหาจากการใชท่ีดิน
ของประชาชนท่ีไมไดยินยอมใหดําเนินการ เปนตน

2. ขอเสนอแนะ
2.1 โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป   ควรมีความสัมพันธกับศักยภาพดานงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
2.2การใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริงควรใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีตั้งไว
2.3 ควรมีการวางแผนและประมาณการคาใชจายของโครงการใหใกลเคียงกับการดําเนินการ

จริง
2.4 ควรดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน  เพ่ือไมใหเกิด

ความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ
2.5 ควรชี้แจงใหประชาชนเขาใจเก่ียวกับการเสนอโครงการและงบประมาณท่ีทางองคการ

บริหารสวนตําบลโนนแดงไดรับจัดสรร  วาสามารถดําเนินการไดเพียงใด  เพ่ือใหประชาชนทราบถึง
ความสามารถและขอจํากัดในการดําเนินงานตามแผนไมไดหรือไดไมครบ

2.6  ควรแจกแจงใหผูนําชุมชน (ผูใหญบาน, สมาชิกสภาฯ) ประชาชนเห็นชัดเจนวา
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมา  ถูกนําไปใชในสวนใดบาง  มีงบประมาณสําหรับพัฒนาเทาใด  เพ่ือท่ีประชาชน
จะไดทราบวาเหตุใดจึงมีการดําเนินงานไดนอย จะชวยใหประชาชนเสนอโครงการท่ีตองการใหแกไขปญหา
จริงๆ เปนอันดับแรก
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