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ค าน า 
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการ

บริหารงาน   เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล  สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง  ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนด
หรือไม่และน าผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ  
จากการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

1.  ความเป็นมา 

  จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ให้ความอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น   จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่ง
ระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 13 
(๕) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2. ความหมายของการตดิตามและประเมินผล 

2.1 การติดตาม 
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ว่าได้ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
อยู่ในระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง 
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถน าค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ แก้ไข 
อ านวยความสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.2 การประเมินผล 
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น การประเมินผลจึง
เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่
เพียงใด 

3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

 3.1 ความส าคัญของการติดตาม 
  การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย 
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) 
ด าเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการ
ติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 3.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
  การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมี
ความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

4.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
4.2 เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
4.3 เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อ

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
4.4 เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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4.5 เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  มาใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 

5.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   5   ด้าน   ดังนี้ 

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6. ประชากรในการติดตามและประเมินผล 
  ประชาชนในเขตต าบลโนนแดง 

7. พื้นที่การติดตามและประเมินผล 

  เขตต าบลโนนแดง 

8. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

  1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 

 

   

 

 

 

 

 



    
  

ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

" การบริหารจัดการดี  มีคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เคียงข้างประชาชน" 

2.  พันธกิจ 
  พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพิ่มถนน  คสล.  ขยายเขตไฟฟ้า  ขุดลอกล าห้วย      
          ปรับปรุงระบบน้ า 
  พันธกิจที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  พันธกิจที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทุกหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน  
          ต าบลโนนแดง 
  พันธกิจที่  4  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  สนับสนุนการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
  พันธกิจที่  5  พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในต าบล 
  พันธกิจที่  6  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่  7  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  พันธกิจที่  8  ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ 
          ปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
  พันธกิจที่  9  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  ขององค์การบริหาร 
          ส่วนต าบล 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

 



    
  

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
  1. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีศักยภาพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง  มีอาชีพและรายได้พอเพียง 

  3. ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง  ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

  4. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกรวดเร็ว 

  5. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

  6. มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

  7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
  8. มีการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

ส่วนท่ี 3 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  ซึ่งประกาศใช้
เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2560 และเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (15) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ในภาพรวม โดยมี
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 

1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง  โดยจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2563   ถึงวันที่  30  กันยายน  2564     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของ อปท. 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในแตล่ะยุทธศาสตร์ 



    
  

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตต าบลโนนแดง 

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม  และรายยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

2.1  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม (แบบ 3/2) โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลโนนแดงรวมแบบสอบถาม   120    
ฉบับ     

2.2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในรายยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบลโนนแดง   รวม
แบบสอบถาม   120   ฉบับ     

3.  เครื่องมือที่ใช้   

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบไปด้วย 

3.1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบที1่) 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอน  มากน้อยเพียงใด  อย่างไร   

3.2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แบบท่ี  2) 

แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) ติดตามผลการด าเนินงาน  และการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี  (2) ผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

3.3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  (แบบท่ี 3/1) 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ  (1)  ความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่
ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 



    
  
3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (แบบท่ี 
3/2) 

เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

3.5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
(แบบท่ี 3/3) 

เป็นแบบประเมินเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4.  วิธีการรวบรวมข้อมูล    

4.1ติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามแบบรายงาน เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  

4.2 ประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    

4.3 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน   

5.1 การขออนุมัติด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีพร้อม
แผนด าเนินงานการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  2564 

5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือก าหนด
แนวทาง   วิธีการในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5.3 การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล จะท าการประเมินและ
รายงานทุกครั้งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  โดยจะเป็นการประเมินตนเอง       ตามแบบที่  1 

5.4 การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
ประจ าปีงบประมาณ  2564 ตามแบบท่ี 2 

5.9  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณา
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

5.10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

5.11  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงประจ าปี
งบประมาณ  2564   ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็น



    
  
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
  

9 

ส่วนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

  การติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน 
การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มาสรุปเป็นภาพรวม เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ตารางที่ 1 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  - 

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  - 

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  - 



    
  

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล  - 

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 

     ท้องถิ่น 

 - 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 - 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  - 

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา  - 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  - 

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์  - 

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  - 

 

 

 

2.  การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

       แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ค าชี้แจง : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เริ่มตั้งแต่การด าเนินงานในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564 



    
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง.                                                

2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2564 

     ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563   ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
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ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตารางที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

67 101,500,000 264 456,451,000 271 451,152,000 288 481,610,000 354 569,880,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

21 3,180,000 25 3,387,500 38 3,347,500 28 3,752,500 30 5,292,500 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

26 15,885,000 45 18,881,500 23 19,071,500 43 18,491,500 45 18,781,500 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

15 4,306,000 18 4,676,000 46 6,126,000 23 6,176,0000 28 7,176,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

31 15,913,200 35 24,955,000 25 26,485,000 38 26,295,000 46 27,425,000 



      

รวม 160 140,784,200 387 508,351,000 403 506,182,000 420 536,325,000 504 628,555,000 
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แผนภูมิ ที่ 1 แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

 

 

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ านวน
โครงการมากที่สุด  โดยรวมทั้ง 5 ปี  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 1,874  โครงการ 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 

 ตารางที่ 3 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ที่ 5 

ปี 2561 67 21 26 15 30

ปี 2562 264 25 45 18 35

ปี 2563 271 38 23 46 25

ปี 2564 288 28 43 23 38

ปี 2565 354 31 45 28 46

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

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

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

35 

 

12.15 0 

 

0 253 87.85 0 0 0 0 288 100 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ

8 28.57 0 0 20 71.43 0 0 0 0 28 100 
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แผนภูมิที่2   แสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 

 

 

ชีวิตและสังคม 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5 11.62 0 0 38 88.38 0 0 0 0 43 100 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

13 56.52 0 0 10 43.48 0 0 0 0 23 100 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

3 7.89 0 0 35 92.11 0 0 0 0 38 100 

รวม 64 15.24 0 0 356 84.76 0 0 0 0 420 100 



    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

ยทุศธาสตร์
ท่ี 1 

ยทุศธาสตร์
ท่ี 2 

ยทุศธาสตร์
ท่ี 3 

ยทุศธาสตร์
ท่ี 4 

ยทุศธาสตร์
ท่ี 5 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 35 8 5 13 3

จ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 0 0 0 0 0

จ านวนโครงการท่ียงัไม่ได้ด าเนินการ 253 20 38 10 35

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

 
แผนภูมิแสดงผลกการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 256๔ 

ตารางที่ 4 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วงเงินตาม
สัญญา (บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยปอพาน ตอนกลาง ม.1 320,000 319,500 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด-โคกเห็ดไค ม.2 293,800 293,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปหัวนาไทย ม.2 56,000 55,700 

4 โครงการก่สร้าง ถนน คสล.หนองแวง-โรงเรียนนหัวหนอง ม.3 249,900 249,500 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ด้านทิศเหนือหมู่บ้านคุ้มใหญ่-ข้าง
วัดและรอบหมู่บ้าน (รวมคุ้มน้อย) ม.4 

70,000 67,000 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นตะวันตกคุ้มน้อย ม.4 279,900 279,000 

7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ม.5 350,000 349,000 

8 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบหมู่บ้านโคกกุง ม.6 350,000 348,400 

9 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน/รอบหมู่บ้าน ม.7 169,700 169,000 

10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม.7 180,000 179,000 

11 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านศาลาเส้นตะวันตกหมู่บ้าน  
ม.8 

349,786 349,000 

12 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล,เส้นศูนย์ปฏิบัติธรรม-ศูนย์ข้าวก้อง  
ม.9 

149,960 149,500 

13 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางทิศใต้หมู่บ้านต่อของประชารัฐ  
ม.9 

200,000 199,000 

14 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 - บ้านห้วยหลาว 150,000 149,000 



    
  

15 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11 – บ้านโนนเกษตร - วัดบ้าน
โนนแดง 

150,000 149,000 

16 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.12 - วัดบ้านโคกกุง 150,000 149,000 

17 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ไปบ้านตลาดม่วง ม.13 287,000 286,500 

18 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ม.13 63,000 62,500 

19 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านโนนสว่าง ม.14 
เชื่อมต่อเส้นบ้านหนองบัว 

32,116 31,900 

20 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน ม.14 316,700 307,000 

21 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน - 
โคกป่าช้า - โนนราศี + หนองทุ่ม ม.15 

200,000 199,000 

22 โครงกการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทิศใต้เหล่าตามา – โนนทอง 
ม.15 

149,300 149,000 

23 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านอุดมชัย - วัด ม.16 150,000 149,000 

24 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก ม.18 ทางมา อบต.โนนแดง 349,900 349,000 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วงเงินตาม
สัญญา (บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.19 - วัดป่าโนนแดง 166,800 166,000 

26 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน ม.19 183,000 182,000 

27 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านศาลา ม.20 - ที่ สปก. 249,060 248,000 

28 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตรงทางโค้งวิชาญฟาร์ม ม.1 30,000 29,578 

29 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า/สูง ม.3 100,000 93,213 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.10 - บ้านห้วยหลาว 200,000 189,813 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ม.11 200,000 195,957 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง เส้นอุดมสินธุ์ - ดอน
พะยอม ม.12 

200,000 199,645 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง จากอุดมชัย ม.16 -   
ม.3 หนองแวง 

200,000 196,368 



    
  

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง ม.17 ไปตามถนนสาย
บ้านเหล่าตามา 

350,000 346,310 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/แรงสูง เพ่ือการเกษตร ม.20 100,000 95,988 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  

36 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 70,000 0.00 

37 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,574,800 15,880,200 

38 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,736,000 2,513,600 

39 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 90,000 

40 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000 56,000 

41 โครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 30,000 26,762 

42 โครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

30,000 29,358 

43 โครงการสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ 30,000 0.00 

44 โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน 200,000 0.00 

45 โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนากลุ่มเกษตรกร 70,000 70,000 

46 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดโทคโนโลยี
การเกษตรต าบลโนนแดง 

30,000 26,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

47 ค่าด าเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  กู้ชีพ  กู้ภัย (EMS) 865,000 717,600 

48 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามนโยบายการ
ขับเคลื่อน โครงการควบคุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 

35,000 0.00 

49 โครงการสนับสนุนกิจกรรม สปสช. 245,000 228,442.00 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วงเงินตาม
สัญญา (บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) 

50 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของศัดรูพืชและ 30,000 78,200 



    
  

โรคสัตว์ 

51 โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 30,000 12,500 

52 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs 20,000 5,200 

53 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณะ(จ านวน 20 หมู่บ้านๆละ 20,000 
บาท) 

400,00 400,000 

54 โครงการอบรมการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชนต าบล
โนนแดง 

20,000 0.00 

55 โครงการประชาสัมพันธ์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในหมู่บ้านต าบลโนนแดง 

20,000 0.00 

56 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม(อสถ.)ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 0.00 

57 โครงการอบรมสถานประกอบการเก่ียวกับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในต าบลโนนแดง 

20,000 0.00 

58 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 30,000 0.00 

59 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

60 ค่าการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลโนนแดง  
จ านวน  7  ศูนย ์

340,000 290,700 

61 โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
โนนแดง   

980,000 892,420 

62 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลโนนแดง     528,592 189,025 

63 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 600,000 588,981 

64 อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนในเขตต าบลโนนแดง 1,667,224 877,498 

65 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลโนน
แดง 

3,280,000 3,107,780 



    
  

66 โครงการงานมหกรรมการศึกษา 25,000 0.00 

67 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.โนนแดง 

25,000 0.00 

68 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000 0.00 

69 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลโนนแดง จ านวน 7 ศูนย์ 

180,800 114,130 

70 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพยอม 1,700,000 1,685,000 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ   วงเงินตาม
สัญญา(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โนนแดง 

100,000 99,500 

72 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแบบถาวร(โดม) 180,000 169,500 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม 100,000 99,500 

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 59,500 

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 99,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

76 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 20,000 0.00 

77 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ต าบลโนนแดง(ศึกษาดูงาน) 

400,000 399,150 

78 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 50,000 22,590 

79 โครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักงาน อบต. 5,000 0.00 

80 โครงการส าราจรังวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ลและการ
ด าเนินคดี 

30,000 0.00 

81 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 20,000 0.00 

82 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีต าบลโนนแดง 200,000 200,000 

53 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 40,000 0.00 

84 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอปท. เกี่ยวกับการ 20,000 0.00 



    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

85 โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐ 

20,000 0.00 

86 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000  

รวม 41,147,219 35,295,975 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง:  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง. 

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   พฤศจิกายน   25๖4  

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี 2564 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ตารางที่ 5 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏ 

อยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 288 35 35 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 28 11 8 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 43 13 5 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 23 16 13 



    
  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 38 11 3 

รวม 420 86 64 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้เทียบกับโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2564 

 

 

 

 

 

 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงในภาพรวม  มี
จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ทั้งหมดรวม 86 โครงการ สามารถด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2553 – 30 กันยายน 2564 จ านวน 64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 74.00  และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ  จ านวน 22โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.00  ของโครงการทั้งหมดท่ีมีการอนุมัติงบประมาณ 

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ตารางที่ 6 

โครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
74% 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

0% 

โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
26% 

จ านวนโครงการ 



    
  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

19 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   . 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 7 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.97 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.76 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.56 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.55 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.85 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.85 



    
  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.83 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

ภาพรวม 8.39 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 8 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.74 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.74 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.52 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.65 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.65 

ภาพรวม 7.57 

 

 

 

 

 



    
  

20 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 9 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.74 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.59 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.15 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.59 

ภาพรวม 7.20 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4       การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                     

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 10 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 



    
  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.42 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.44 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.14 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.30 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 

ภาพรวม 7.85 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 11 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.65 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.30 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.55 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.85 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.80 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.53 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 

ภาพรวม 8.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

ส่วนที่ 5 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

 

สรุปผล 

 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงในภาพรวม  มี
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ปี 2564  ทั้งหมดรวม 420  โครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563  ถึง 30 กันยายน  2564  สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จจ านวน  64  โครงการ  และโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 22 โครงการ  จากโครงการทั้งหมดที่มีการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  86  โครงการ 

1. ปัญหา  

 1.1  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน 

1.2 บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้       

1.3  การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี 

1.4  การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีหลายสาเหตุ  เช่น  ผู้รับเหมาไม่มาด าเนินงานตามสัญญา ,  ปัญหาจากการใช้ที่ดินของ
ประชาชนที่ไม่ได้ยินยอมให้ด าเนินการ เป็นต้น  

1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีเนื้อที่มาก การพัฒนาในด้านต่างๆยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

1.6 มีเรื่องการร้องเรียนหน่วยงาน/พนักงาน ส่งผลให้การด าเนินการตามโครงการต่างๆ ล่าช้า 

1.7 มีการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาบ่อยเกินไป 

1.8 ขาดความร่วมมือ/ความเข้าใจจากผู้น าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาฯ) 

1.9 เกิดโรคระบาดโคโร่นา (COVID-19) จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการตามโครงการบางโครงการได้ 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

2.2 การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 

2.3  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 



    
  

2.4  ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

2.5  ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอโครงการและงบประมาณที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงได้รับจัดสรร  ว่าสามารถด าเนินการได้เพียงใด  เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงความสามารถและ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานตามแผนไม่ได้หรือได้ไม่ครบ   

2.6  ควรแจกแจงให้ผู้น าชุมชน  (ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ)  ประชาชนเห็นชัดเจนว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมา  ถูกน าไปใช้ในส่วนใดบ้าง  มีงบประมาณส าหรับพัฒนาเท่าใด  เพ่ือที่ประชาชนจะได้ทราบว่า
เหตุใดจึงมีการด าเนินงานได้น้อย  จะช่วยให้ประชาชนเสนอโครงการที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาจริงๆ เป็นอันดับ
แรก 


