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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

--------------------------------------------- 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนองแดง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหนอง
แดง ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       (2) 
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                  
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
            1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
          2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
         3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
          4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
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ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
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ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง 
  3. กำรรำยงำนผล 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองแดง 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองแดง 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองแดง 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในต าบลหนองแดงทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง ปีละ  1   ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ  1   ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอสีชมพูและจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
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  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสัง เกต            
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองแดงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองแดง 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
          ---------------------------------------------------------------------   

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
      ระหว่ำงวันที่  1  ตุลำคม  2560 – 30  กันยำยน  2561 
     1.1. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำระดับมหภำค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

     1)  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
                2)  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
                            ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์   โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ                         
                                    สู่ความม่ังคั่ง  และยั่งยืน 
   6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                                    และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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      3)   แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง                      
                           (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหำสำรคำม-กำฬสินธุ์) 
    วิสัยทัศน์   
   “เพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลัก  (ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง)  อุตสาหกรรมการค้า  การ
บริการ  การท่องเที่ยวและการลงทุนสู่สากล” 
    เป้ำประสงค์ 
   ๑.  เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
   ๒.  เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
   ๓.  พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   ๔.  เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   ๑.  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
   ๒. การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   ๓.  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
   ๔.  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

   4) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น 
          กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

   วิสัยทัศน์  
                      “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

  พันธกิจ   
 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 

    2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
                    3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
                   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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เป้ำประสงค์รวม 

                   1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  
                    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

   3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
       บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ าโขง 
 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
         ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

              5) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
 “คมนาคมก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
   พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
  ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
   จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

  ๑.  การพัฒนาคมนาคม   
  ๒.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.  การส่งเสริมคุณภาพพลานามัย 
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  ๔.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
  ๒.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
  ๓.  การพัฒนาสังคม 
  ๔.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  ๕.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  ๖.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
  ๗.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.การพัฒนาคมนาคม 55 27,060,000.00 19 6,150,000.00 17 5,000,000.00 11 1,400,000.00 

2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 12 1,345,000.00 4 1,000,000.00 3 660,000.00 2 1,540,000.00 

3.การพัฒนาสังคม 15 13,105,000.00 10 14,895,000.00 9 12,365,000.00 9 12,365,000.00 

4.การพัฒนาการเมืองการปกครอง 23 1,350,000.00 25 2,110,000.00 19 1,340,000.00 19 1,340,000.00 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 4,490,000.00 18 5,553,000.00 17 9,533,000.00 12 4,633,000.00 

6.การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 17 3,616,000.00 15 3,016,000.00 14 3,930,000.00 6 1,530,000.00 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 2,180,000.00 2 1,110,000.00 2 610,000.00 1 10,000.00 

8.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 17 4,900,000.00 0 0 0 0 

รวม 143 53,146,000.00 110 38,734,000.00 81 33,438,000.00 60 22,818,000.00 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 15 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบกิจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเปน็ งบประมำณ คิดเปน็ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเปน็ งบประมำณ คิดเปน็ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเปน็ งบประมำณ คิดเปน็ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเปน็ งบประมำณ คิดเปน็ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

คิดเปน็ งบประมำณ คิดเปน็ 

1.การพัฒนาคมนาคม 55.0 38.46 27,060,000.00 50.92 30.0 33.71 2,029,582,600.00 99.04 23.0 54.76 7,359,615.00 52.63 23.0 54.76 7,359,615.00 52.63 23.0 54.76 7,359,615.00 52.63 

2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 12.0 8.39 1,345,000.00 2.53 8.0 8.99 720,000.00 0.04 2.0 4.76 240,000.00 1.72 2.0 4.76 240,000.00 1.72 2.0 4.76 240,000.00 1.72 

3.การพัฒนาสังคม 15.0 10.49 13,105,000.00 24.66 8.0 8.99 10,880,000.00 0.53 4.0 9.52 3,532,250.00 25.26 4.0 9.52 3,532,250.00 25.26 4.0 9.52 3,532,250.00 25.26 

4.การพัฒนาการเมืองการปกครอง 23.0 16.08 1,350,000.00 2.54 15.0 16.85 1,541,100.00 0.08 4.0 9.52 213,062.00 1.52 4.0 9.52 213,062.00 1.52 4.0 9.52 213,062.00 1.52 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17.0 11.89 4,490,000.00 8.45 15.0 16.85 4,738,366.00 0.23 7.0 16.67 2,482,986.50 17.76 7.0 16.67 2,482,986.50 17.76 7.0 16.67 2,482,986.50 17.76 

6.การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 17.0 11.89 3,616,000.00 6.80 10.0 11.24 1,634,200.00 0.08 2.0 4.76 155,064.00 1.11 2.0 4.76 155,064.00 1.11 2.0 4.76 155,064.00 1.11 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.0 2.80 2,180,000.00 4.10 3.0 3.37 110,000.00 0.01 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 143.0   53,146,000.00   89.0   2,049,206,266.00   42.0   13,982,977.50   42.0   13,982,977.50   42.0   13,982,977.50   
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รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

เดิม 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่เพ่ิมและโอนมำ  

จ ำนวนโครงกำร 

ที่ยกเลิก  
รวม  

1.การพัฒนาคมนาคม 45 10 0 55 

2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 11 1 0 12 

3.การพัฒนาสังคม 10 5 0 15 

4.การพัฒนาการเมืองการปกครอง 15 8 0 23 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 2 0 17 

6.การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 14 3 0 17 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 0 0 4 

8.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 

รวม 114 29 0 143 
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

กำรพัฒนำคมนำคม 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 599,100.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 220,700.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 298,600.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 242,300.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 511,900.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 599,900.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 598,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 599,200.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 518,700.00 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 599,600.00 
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อบต.หนองแดง  กองช่าง แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

กำรพัฒนำคมนำคม 

11. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 1 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 230,000.00 

12. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 3 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 240,000.00 

13. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.5 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 232,000.00 

14. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 6 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 249,000.00 

15. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 7 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 240,000.00 

16. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.8 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 207,000.00 

17. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.9 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 237,000.00 

18. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 10 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 20,000.00 

19. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 11 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 242,000.00 

20. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 2 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 596,900.00 

21. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 3 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

22. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 4 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 595,800.00 

กำรพัฒนำคมนำคม 

23. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 5 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 600,000.00 

24. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 6 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 277,100.00 

25. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 10 กองช่าง เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 298,800.00 

26. ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต. กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 69,000.00 

27. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอชุมแพ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 2,020,000,000.00 

28. โครงการก่อสรา้งระบบหอประปาถังสูง หมู่ที่ 
11 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

29. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-11 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

30. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบริบรูณ์
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ) 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

10,000.00 

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ 

31. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/องค์กร
การเกษตรและวสิาหกิจชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

40,000.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

32. โครงการพัฒนาการบริหารจดัการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

33. โครงการฝึกอบรมการผลติอิฐบล็อก ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

34. อุดหนุนกลุม่อาชีพภายในต าบลหนองแดง ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 330,000.00 

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ 

35. โครงการฝึกอบรมและสมันาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

36. อุดหนุนอ าเภอสีชมพ ูกิจการป้องกันยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

37. อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น กิจการป้องกันยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

38. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 220,000.00 

กำรพัฒนำสังคม 

39. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาของ
เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

40. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

41. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000.00 

42. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 7,873,200.00 

43. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 2,696,800.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

44. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุผู้ด้อยโอกาส
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

45. โครงการส่งเสริมกจิกรรมของกลุ่มสตรีและ
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

46. โครงการก่อสรา้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมให้กับผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

30,000.00 

กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง 

47. โครงการประชาคม ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

48. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและระบบประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

49. โครงการกิจกรรมศูนย์ข้อมลูขา่วสาร ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

50. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

51. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

52. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนประจ าต าบล (อปพร.) 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

53. โครงการอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
(อส.ตร.) 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 

54. โครงการลดละอบายมุขภายในชุมชน ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

55. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ อบต. ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

56. โครงการบริการช าระภาษีนอกสถานท่ี กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

57. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแดง 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

58. โครงการจัดหาวสัดตุามประเภทต่าง ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

59. โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 

60. โครงการจัดหาครุภณัฑต์ามประเภทต่างๆ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 371,100.00 

กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง 

61. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

62. แผนพัฒนาการศึกษาฯของ อบต.หนองแดง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

63. โครงการก่อสรา้งแท่นพระพุทธรูป กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

64. โครงการก่อสรา้งที่พักส าหรับผู้ปกครอง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

65. โครงการต่อเติมที่ล้างจาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

66. โครงการฝึกอบรมและสมันาเกี่ยวกับการ
บริหารศูนย ์

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

67. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

68. โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็กก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

377,300.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

69. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง 5 แห่ง สังกัด สพฐ ตามภารกิจถ่ายโอน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 1,980,000.00 

70. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล
หนองแดง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 1,171,066.00 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

71. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

72. โครงการจัดหารถรับส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
และผูย้ากไร้ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

73. โครงการสนับสนุนการจดังานหรือรัฐพิธีและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

74. โครงการวันผูสู้งอาย ุ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

75. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตาม
โครงการจดักิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  100,000.00 

76. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตาม
โครงการจดักิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

150,000.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

กำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

77. โครงการออกร้านธารากาชาด กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

78. อุดหนุนอ าเภอสีชมพ ูกิจการกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

79. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่นตาม
โครงการออกร้านงานกาชาด 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 58,200.00 

80. โครงการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

81. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์ ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

กำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

82. โครงการสงเคราะหผ์ู้บรจิาคโลหิต  ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000.00 

83. โครงการอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมลู
ฐานประจ าหมู่บ้าน(ศสมช.) 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 

84. โครงการแข่งขันกีฬาชนแดนเกมส ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

85. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หนองแดง
ต้านยาเสพติด 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

86. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 

60,000.00 
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อบต.หนองแดง  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ งบตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

87. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

88. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการก าจัดขยะ
มูลฝอยภายในชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

89. โครงการก่อสรา้งสถานท่ีคัดแยกขยะ/เตาเผา
ขยะ 

ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

รวม 2,049,206,266.00  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 26 
 

รำยงำนโครงกำรที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ปี 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรพัฒนำคมนำคม 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00    

2. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 2 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 250,000.00 
   

3. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 4 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 250,000.00 
   

4. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 1 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

5. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 7 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

6. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 8 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

7. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 9 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

8. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 11 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 
 
 
 

1,300,000.00 
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ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรพัฒนำคมนำคม 

10. โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ า ม.1-11 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 300,000.00 
   

11. โครงการขุดลอกคลองข่า ม.5,8,10 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 2,400,000.00 
   

12. โครงการขุดลอกคลองทรายขาว ม.4,5,8,10 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 3,200,000.00 
   

13. โครงการขุดลอกคลองน้อย ม.1,7,9 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 2,400,000.00 
   

14. โครงการขุดลอกคลองทรายขาว ม.3 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 800,000.00 
   

15. โครงการขุดลอกคลองโสกรัง ม.2,11 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 1,600,000.00 
   

16. โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 150,000.00 
   

17. โครงการก่อสรา้งห้องน้ า/ห้องสุขา ส าหรับบุคลากร 
ศพด. ต าบลหนองแดง และผูป้กครอง 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 100,000.00 
   

18. โครงการก่อสรา้งห้องสุขา กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 200,000.00 
   

19. โครงการจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 200,000.00 
   

20. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
แดง หมู่ที่  1 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
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ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรพัฒนำคมนำคม 

21. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
   

22. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขาม หมู่ที ่8 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
   

23. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตร
สัมพันธ์ หมู่ที่ 9 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
   

24. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
โจด หมู่ที่ 11 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
   

25. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
โจด หมู่ที่ 11 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 0.00 
   

กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ 

26. โครงการฝึกอบรมจัดท าปุ๋ยชีวภาพ ส านักงานปลัด อบต. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรูท้างด้านวิขาการ 

60,000.00 
   

27. โครงการส่งเสริมผลิตพืชปลอดภัยจากสารเคม ี ส านักงานปลัด อบต. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกดิการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

20,000.00 
   

28. โครงการส่งเสริมกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน ส านักงานปลัด อบต. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกดิการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

100,000.00 
   

29. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

ส านักงานปลัด อบต. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรูท้างด้านวิขาการ 
 

0.00 
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ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรพัฒนำสังคม 

30. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินการของสภา
เด็กและเยาวชน 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 
- การบริหารทั่วไป 

30,000.00 
   

31. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไรต้าม
อ านาจหน้าที ่

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 
- การบริหารทั่วไป 

50,000.00 
   

32. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 

0.00 
   

33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในพ้ืนท่ี ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมใหค้วามรู้ทางด้านวิขาการ 

0.00 
   

34. โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 
- การบริหารทั่วไป 

0.00 
   

35. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์
การสังคมสงเคราะห ์

0.00 
   

36. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น  

ส านักงานปลัด อบต. 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 15,000.00 

   

กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง 

37. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 
 
 

300,000.00 
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ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง 

38. โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

0.00 
   

39. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

0.00 
   

40. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติดต าบลหนองแดง 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

0.00 
   

41. โครงการฝึกอบรมสมัมนา พฒันาบุคลากร ของ อบต.
หนองแดง 

ส านักงานปลัด อบต. 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 0.00 
   

42. โครงการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ ส านักงานปลัด อบต. 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 0.00 
   

43. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กร แห่งการ
เรียนรู ้

ส านักงานปลัด อบต. 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร 0.00 
   

44. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 

ส านักงานปลัด อบต. 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง 0.00 
   

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

45. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุประเพณีท้องถิ่น กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 

100,000.00 
   

46. โครงการอุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มกีฬาโรงเรียน กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและ
นันทนาการ-การส่งเสรมิกิจกรรมกีฬา 
 

100,000.00 
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ชื่อโครงกำร  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

กำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย 

47. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป  

75,000.00 
   

48. โครงการจัดหาวสัดุกีฬาต่างๆ กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

70,000.00 
   

49. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพฯ 

ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

1,100,000.00 
   

50. โครงการหน่วยกู้ชีพต าบลหนองแดง ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

500,000.00 
   

51. โครงการซื้อหรือแลกเปลี่ยนทีด่ิน ส านักงานปลัด อบต. 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

1,000,000.00 
   

52. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

300,000.00 
   

53. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต าบลหนองแดงต้านยา
เสพติด 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

100,000.00 
   

กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

54. โครงการปลูกไมผ้ล ส านักงานปลัด อบต. 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 70,000.00 
   

รวม 18,940,000.00 
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รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ ปี 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง  อ ำเภอสีชมพู  จังหวดขอนแก่น 

 

ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 23/04/2561 30 298,100.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 25/04/2561 30 219,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 30/03/2561 30 297,600.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 23/04/2561 30 241,300.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 20/04/2561 30 211,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 18/04/2561 30 298,900.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 23/04/2561 30 297,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 23/04/2561 30 298,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 30/03/2561 28 149,000.00 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 29/03/2561 28 298,600.00 

11. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 1 19/03/2561 30 216,000.00 

12. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 3 16/03/2561 30 171,637.64 

13. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 6 16/03/2561 30 249,000.00 

14. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 7 20/03/2561 30 239,000.00 

15. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.8 26/03/2561 30 200,000.00 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

16. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.9 16/03/2561 30 236,000.00 

17. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 10 19/02/2561 30 20,000.00 

18. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 11 16/03/2561 30 238,000.00 

19. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 2 25/04/2561 60 295,000.00 

20. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 5 02/05/2561 30 299,000.00 

21. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 6 25/04/2561 60 276,100.00 

22. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 10 02/05/2561 30 297,800.00 

23. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอชุมแพ 07/08/2561 60 2,013,577.36 

24. อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น กิจการป้องกันยาเสพติด 27/11/2560 7 20,000.00 

25. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 14/02/2561 30 220,000.00 

26. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 01/10/2560 7 12,000.00 

  02/11/2560 7 12,000.00 

  04/12/2560 7 12,000.00 

  04/01/2561 7 12,000.00 

  02/02/2561 7 12,000.00 

  05/03/2561 7 12,000.00 

  03/04/2561 7 12,000.00 

  04/06/2561 7 12,000.00 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

  05/07/2561 7 12,500.00 

  02/08/2561 7 12,500.00 

  05/09/2561 7 12,500.00 

27. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 09/10/2560 7 523,800.00 

  02/11/2560 7 127,700.00 

  04/12/2560 7 128,200.00 

  04/01/2561 7 127,700.00 

  02/02/2561 7 129,600.00 

  05/03/2561 7 128,200.00 

  03/04/2561 7 128,900.00 

  02/05/2561 7 129,000.00 

  04/06/2561 7 129,600.00 

  05/07/2561 7 128,000.00 

  02/08/2561 7 129,300.00 

  05/09/2561 7 130,500.00 

28. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ 09/10/2560 7 192,800.00 

  02/11/2560 7 110,400.00 

  04/12/2560 7 112,000.00 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

  04/01/2561 7 113,600.00 

  02/02/2561 7 113,600.00 

  05/03/2561 7 114,400.00 

  03/04/2561 7 115,200.00 

  02/05/2561 7 115,200.00 

  04/06/2561 7 115,200.00 

  05/07/2561 7 112,800.00 

  02/08/2561 7 112,000.00 

  05/09/2561 7 111,200.00 

29. โครงการส่งเสริมกจิกรรมของกลุ่มสตรีและครอบครัว 23/08/2561 30 16,200.00 

  23/08/2561 6 900.00 

  23/08/2561 6 2,750.00 

30. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 25/12/2560 7 6,580.00 

  19/12/2560 7 600.00 

  13/12/2560 7 4,800.00 

  19/12/2560 15 30,800.00 

  11/04/2561 7 30,800.00 

  26/03/2561 15 600.00 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

  10/04/2561 7 5,460.00 

31. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจ าต าบล (อปพร.) 

27/03/2561 30 66,000.00 

  30/03/2561 15 33,000.00 

32. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ อบต. 14/12/2560 7 400.00 

  14/12/2560 7 2,200.00 

  14/12/2560 7 6,600.00 

  27/03/2561 30 3,000.00 

  30/03/2561 7 1,350.00 

  30/03/2561 7 486.00 

  30/03/2561 30 6,000.00 

  19/09/2561 30 3,000.00 

  17/09/2561 7 486.00 

  17/09/2561 30 5,500.00 

33. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ 04/12/2560 7 5,400.00 

34. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19/03/2561 7 11,000.00 

  12/03/2561 7 450.00 

  12/03/2561 7 7,248.00 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

35. โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

02/11/2560 7 130,900.00 

  02/11/2560 7 100,100.00 

  24/01/2561 7 92,400.00 

36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 5 แห่ง สังกัด สพฐ ตาม
ภารกิจถ่ายโอน 

30/10/2560 7 180,000.00 

  30/10/2560 7 244,000.00 

  30/10/2560 7 142,000.00 

  30/10/2560 7 162,000.00 

  01/11/2560 7 258,000.00 

37. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแดง 

04/10/2560 7 215,800.20 

  18/12/2560 7 83,092.24 

  12/01/2561 7 69,228.18 

  09/02/2561 7 75,538.40 

  08/03/2561 7 75,538.40 

  30/03/2561 7 202,644.96 

  10/07/2561 7 39,374.72 
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ชื่อโครงกำร วันที่เร่ิมสัญญำ 
ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 

  10/07/2561 7 75,169.92 

  08/08/2561 7 70,116.48 

38. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 08/01/2561 4 26,985.00 

  08/01/2561 5 1,050.00 

39. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา 

25/07/2561 7 70,350.00 

40. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 

25/05/2561 30 150,000.00 

41. โครงการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 19/04/2561 30 6,600.00 

  10/04/2561 7 675.00 

42. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หนองแดงต้านยาเสพ
ติด 

04/12/2560 7 25,909.00 

  14/12/2560 7 89,100.00 

  22/12/2560 7 1,030.00 

  14/12/2560 7 20,000.00 

  15/12/2560 3 6,000.00 

  15/12/2560 10 5,750.00 

รวม 13,982,977.50 
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รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปี 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง  อ ำเภอสีชมพู  จังหวดขอนแก่น 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ 
กำรด ำเนินกำร 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 100 30 298,100.00 298,100.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 100 30 219,000.00 219,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 100 30 297,600.00 297,600.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 100 30 241,300.00 241,300.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 100 30 211,000.00 211,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 100 30 298,900.00 298,900.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 100 30 297,000.00 297,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 100 30 298,000.00 298,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 100 28 149,000.00 149,000.00 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 100 28 298,600.00 298,600.00 

11. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 1 100 30 216,000.00 216,000.00 

12. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 3 100 30 171,637.64 171,637.64 

13. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 6 100 30 249,000.00 249,000.00 

14. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 7 100 
30 
 

239,000.00 239,000.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

15. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.8 100 30 200,000.00 200,000.00 

16. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.9 100 30 236,000.00 236,000.00 

17. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 10 100 30 20,000.00 20,000.00 

18. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 11 100 30 238,000.00 238,000.00 

19. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 2 100 60 295,000.00 295,000.00 

20. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 5 100 30 299,000.00 299,000.00 

21. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 6 100 60 276,100.00 276,100.00 

22. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 10 100 30 297,800.00 297,800.00 

23. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอชุมแพ 100 60 2,013,577.36 2,013,577.36 

24. อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น กิจการป้องกันยาเสพติด 100 7 20,000.00 20,000.00 

25. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 100 30 220,000.00 220,000.00 

26. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100 7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 41 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,500.00 12,500.00 

    7 12,500.00 12,500.00 

    7 12,500.00 12,500.00 

27. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 7 523,800.00 523,800.00 

    7 127,700.00 127,700.00 

    7 128,200.00 128,200.00 

    7 127,700.00 127,700.00 

    7 129,600.00 129,600.00 

    7 128,200.00 128,200.00 

    7 128,900.00 128,900.00 

    7 129,000.00 129,000.00 

    7 129,600.00 129,600.00 

    7 128,000.00 128,000.00 

    7 129,300.00 129,300.00 

    7 130,500.00 130,500.00 

28. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ 100 7 192,800.00 192,800.00 

    7 110,400.00 110,400.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 112,000.00 112,000.00 

    7 113,600.00 113,600.00 

    7 113,600.00 113,600.00 

    7 114,400.00 114,400.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 112,800.00 112,800.00 

    7 112,000.00 112,000.00 

    7 111,200.00 111,200.00 

29. โครงการส่งเสริมกจิกรรมของกลุ่มสตรีและครอบครัว 100 30 16,200.00 16,200.00 

    6 900.00 900.00 

    6 2,750.00 2,750.00 

30. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 100 7 6,580.00 6,580.00 

    7 600.00 600.00 

    7 4,800.00 4,800.00 

    15 30,800.00 30,800.00 

    7 30,800.00 30,800.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    15 600.00 600.00 

    7 5,460.00 5,460.00 

31. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจ าต าบล (อปพร.) 

100 30 66,000.00 66,000.00 

    15 33,000.00 33,000.00 

32. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ อบต. 100 7 400.00 400.00 

    7 2,200.00 2,200.00 

    7 6,600.00 6,600.00 

    30 3,000.00 3,000.00 

    7 1,350.00 1,350.00 

    7 486.00 486.00 

    30 6,000.00 6,000.00 

    30 3,000.00 3,000.00 

    7 486.00 486.00 

    30 5,500.00 5,500.00 

33. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ 100 7 5,400.00 5,400.00 

34. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100 7 11,000.00 11,000.00 

    7 450.00 450.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 7,248.00 7,248.00 

35. โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100 7 130,900.00 130,900.00 

    7 100,100.00 100,100.00 

    7 92,400.00 92,400.00 

36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 5 แห่ง สังกัด 
สพฐ ตามภารกิจถ่ายโอน 

100 7 180,000.00 180,000.00 

    7 244,000.00 244,000.00 

    7 142,000.00 142,000.00 

    7 162,000.00 162,000.00 

    7 258,000.00 258,000.00 

37. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแดง 

100 7 215,800.20 215,800.20 

    7 83,092.24 83,092.24 

    7 69,228.18 69,228.18 

    7 75,538.40 75,538.40 

    7 75,538.40 75,538.40 

    7 202,644.96 202,644.96 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 39,374.72 39,374.72 

    7 75,169.92 75,169.92 

    7 70,116.48 70,116.48 

38. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100 4 26,985.00 26,985.00 

    5 1,050.00 1,050.00 

39. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการ
จัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา 

100 7 70,350.00 70,350.00 

40. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการ
จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 

100 30 150,000.00 150,000.00 

41. โครงการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 100 30 6,600.00 6,600.00 

    7 675.00 675.00 

42. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หนองแดงต้านยา
เสพติด 

100 7 25,909.00 25,909.00 

    7 89,100.00 89,100.00 

    7 1,030.00 1,030.00 

    7 20,000.00 20,000.00 

    3 6,000.00 6,000.00 

    10 5,750.00 5,750.00 

 13,982,977.50 13,982,977.50 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2561 
อบต.หนองแดง 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 100 30 298,100.00 298,100.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 100 30 219,000.00 219,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 100 30 297,600.00 297,600.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 100 30 241,300.00 241,300.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 100 30 211,000.00 211,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 100 30 298,900.00 298,900.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 100 30 297,000.00 297,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 100 30 298,000.00 298,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 100 28 149,000.00 149,000.00 

10. ก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 100 28 298,600.00 298,600.00 

11. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 1 100 30 216,000.00 216,000.00 

12. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 3 100 30 171,637.64 171,637.64 

13. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 6 100 30 249,000.00 249,000.00 

14. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 7 100 30 239,000.00 239,000.00 

15. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.8 100 30 200,000.00 200,000.00 

16. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม.9 100 30 236,000.00 236,000.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

17. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 10 100 30 20,000.00 20,000.00 

18. ถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทางการเกษตร ม. 11 100 30 238,000.00 238,000.00 

19. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 2 100 60 295,000.00 295,000.00 

20. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 5 100 30 299,000.00 299,000.00 

21. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 6 100 60 276,100.00 276,100.00 

22. ก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 10 100 30 297,800.00 297,800.00 

23. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอชุมแพ 100 60 2,013,577.36 2,013,577.36 

24. อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น กิจการป้องกันยาเสพติด 100 7 20,000.00 20,000.00 

25. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 100 30 220,000.00 220,000.00 

26. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100 7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,000.00 12,000.00 

    7 12,500.00 12,500.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 12,500.00 12,500.00 

    7 12,500.00 12,500.00 

27. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 7 523,800.00 523,800.00 

    7 127,700.00 127,700.00 

    7 128,200.00 128,200.00 

    7 127,700.00 127,700.00 

    7 129,600.00 129,600.00 

    7 128,200.00 128,200.00 

    7 128,900.00 128,900.00 

    7 129,000.00 129,000.00 

    7 129,600.00 129,600.00 

    7 128,000.00 128,000.00 

    7 129,300.00 129,300.00 

    7 130,500.00 130,500.00 

28. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ 100 7 192,800.00 192,800.00 

    7 110,400.00 110,400.00 

    7 112,000.00 112,000.00 

    7 113,600.00 113,600.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 113,600.00 113,600.00 

    7 114,400.00 114,400.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 115,200.00 115,200.00 

    7 112,800.00 112,800.00 

    7 112,000.00 112,000.00 

    7 111,200.00 111,200.00 

29. โครงการส่งเสริมกจิกรรมของกลุ่มสตรีและครอบครัว 100 30 16,200.00 16,200.00 

    6 900.00 900.00 

    6 2,750.00 2,750.00 

30. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 100 7 6,580.00 6,580.00 

    7 600.00 600.00 

    7 4,800.00 4,800.00 

    15 30,800.00 30,800.00 

    7 30,800.00 30,800.00 

    15 600.00 600.00 

    7 5,460.00 5,460.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

31. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ า
ต าบล (อปพร.) 

100 30 66,000.00 66,000.00 

    15 33,000.00 33,000.00 

32. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของ อบต. 100 7 400.00 400.00 

    7 2,200.00 2,200.00 

    7 6,600.00 6,600.00 

    30 3,000.00 3,000.00 

    7 1,350.00 1,350.00 

    7 486.00 486.00 

    30 6,000.00 6,000.00 

    30 3,000.00 3,000.00 

    7 486.00 486.00 

    30 5,500.00 5,500.00 

33. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์ 100 7 5,400.00 5,400.00 

34. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100 7 11,000.00 11,000.00 

    7 450.00 450.00 

    7 7,248.00 7,248.00 

35. โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100 7 130,900.00 130,900.00 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

    7 100,100.00 100,100.00 

    7 92,400.00 92,400.00 

36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 5 แห่ง สังกัด สพฐ ตามภารกิจ
ถ่ายโอน 

100 7 180,000.00 180,000.00 

    7 244,000.00 244,000.00 

    7 142,000.00 142,000.00 

    7 162,000.00 162,000.00 

    7 258,000.00 258,000.00 

37. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแดง 

100 7 215,800.20 215,800.20 

    7 83,092.24 83,092.24 

    7 69,228.18 69,228.18 

    7 75,538.40 75,538.40 

    7 75,538.40 75,538.40 

    7 202,644.96 202,644.96 

    7 39,374.72 39,374.72 

    7 75,169.92 75,169.92 

    7 70,116.48 70,116.48 
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ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต์ 

กำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

กำรด ำเนินกำร(วัน) 
วงเงินตำมสัญญำ 

(บำท) 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

38. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100 4 26,985.00 26,985.00 

    5 1,050.00 1,050.00 

39. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการจัดกจิกรรม
ประเพณีเข้าพรรษา 

100 7 70,350.00 70,350.00 

40. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแดงตามโครงการจัดกจิกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

100 30 150,000.00 150,000.00 

41. โครงการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 100 30 6,600.00 6,600.00 

    7 675.00 675.00 

42. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หนองแดงต้านยาเสพตดิ 100 7 25,909.00 25,909.00 

    7 89,100.00 89,100.00 

    7 1,030.00 1,030.00 

    7 20,000.00 20,000.00 

    3 6,000.00 6,000.00 

    10 5,750.00 5,750.00 

รวม 13,982,977.50 13,982,977.50 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 43 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 10 8 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 
 3.8 แผนงาน       5 4 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 

รวมคะแนน  100 76 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแดง 
20  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

1.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม เ ช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

3 3 

รวม 20 20 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

1 1 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 
 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 ยุทธศำสตร์ 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง และเ ช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 

5 4 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

5 3 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 7 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมำณ  10 6 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภำพ  10 6 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 8 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 48 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  
5 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 4 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 

รวมคะแนน 100 75 
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 

รวม 10 7 

  
 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 6 

รวม 10 6 
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 6 

รวม 10 6 

   
 
  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 6 

รวม 10 6 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

5 โครงกำรพัฒนำ 65  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดงและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดงที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 

5 4 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 3 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
 

5 3 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
มีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รบั  (การคาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

5 3 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 3 
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ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 
   จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง พบว่า สามารถด าเนินการได้ตามแผนในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้ 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน   

2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

3. เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

4. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
5. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทุก

โครงการ 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กว้างเกินไป ท า

ให้ยากต่อการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 
แนวทางการแก้ไขในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท า เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลและควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 
 

 

 

 


