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คำนำ 

 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน         
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564  
 

 

สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
 
ส่วนที่ 1 บทนำ  1-7 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 8-39 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 40-47 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 48 

ภาคผนวก  49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564  
 

 
ส่วนที่  1  บทนำ 
--------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย         
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองแดง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแดงหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงตรวจสอบ    
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่     
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแดง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองแดง 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ    
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น                
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแดง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดยการติดตามและประเมินผล     
ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว       
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ    
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก     
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองแดง    
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำ เร็จของปฏิบัติงาน           
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   
ข้อ 13 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา        
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ 
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  “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)ให้มีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผล   
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ ได้มาก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่ เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ             
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ      
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้              
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ       
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
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ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน        
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ทีค่าดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแดง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ         
ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแดง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง     
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลการประเมินดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้  เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไป
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   

         1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
        2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมผลงานโครงการที่ผ่านมา     
       3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ      
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง                                           
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ   
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
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อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล   
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 
 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหนา เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแดง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน    
ตำบลหนองแดง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต  และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)      
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หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองแดง   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ      
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง /ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแดงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองแดง  
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ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
----------------    

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

    2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
                            ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์   โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
อีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ 
   2.  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   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 

 

    3)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง                      
                           (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
 

    วิสัยทัศน์   
   “เพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลัก  (ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง)  อุตสาหกรรมการค้า  การ
บริการ  การท่องเที่ยวและการลงทุนสู่สากล” 
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    เป้าประสงค์ 
    ๑.  เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
    ๒.  เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
    ๓.  พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    ๔.  เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ๑.  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
    ๒. การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ๓.  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
    ๔.  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

  4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
          กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

 

   วิสัยทัศน์  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 

  พันธกิจ  
   1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 

      2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
                      3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้
ตรงกับความต้องการของตลาด 
   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

เป้าประสงค์รวม 

  1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
                     2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

     3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ใน
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

  4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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               5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
   วิสัยทศัน์ 
 “คมนาคมก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 

   พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
   ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
   ๒.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
   ๓.  การพัฒนาสังคม 
   ๔.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   ๕.  การพัฒนาการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๖.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
   ๗.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
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พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1) ด้านการจัดการศึกษา  
          พัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและขยายการจัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
          โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงาม 
สะอาด ปลอดมลพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

3)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

4)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้น

ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย รวมทั้งมีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
5)  ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
          โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายได้อย่าง

ทั่วถึง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองกะทู้ให้โดดเด่นคงอยู่ พร้อมทั้งอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ       
ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 

6)  ด้านการเมืองการบริหาร 
          พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสั่งการ มุ่งเน้นให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วน
ราชการอ่ืน รวมทั้งพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มกีารกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี 2564 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญตัิ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

การพัฒนาคมนาคม 13 3 3.13 
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 2 1 1.04 
การพัฒนาสังคม 12 8 8.33 
การพัฒนาการเมืองการปกครอง 27 9 9.38 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 9 9.38 
การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 12 5 5.21 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3 3.13 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 11 11.46 

รวม 96 49 51.04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564  
 

 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำน
วน 

งบประมาณ 
จำน
วน 

งบประมาณ 
จำน
วน 

งบประมาณ 
จำน
วน 

งบประมาณ 
จำน
วน 

งบประมาณ 

การพัฒนา
คมนาคม 

39 
34,200,000.0

0 
12 2,500,000.00 15 2,550,000.00 13 2,790,000.00 15 4,150,000.00 

การพัฒนา
ส่งเสริม
อาชีพ 

12 1,705,000.00 5 1,220,000.00 2 250,000.00 2 260,000.00 3 590,000.00 

การพัฒนา
สังคม 

20 
13,921,000.0

0 
10 13,015,000.00 9 

12,985,000.0
0 

12 13,795,000.00 14 12,865,000.00 

การพัฒนา
การเมืองการ
ปกครอง 

30 1,960,000.00 24 1,740,000.00 22 1,345,000.00 27 1,850,000.00 22 1,280,000.00 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 5,188,000.00 16 4,853,000.00 13 4,653,000.00 12 4,633,000.00 17 4,943,000.00 

การส่งเสริม
สุขภาพ
พลานามัย 

15 2,986,000.00 10 1,316,000.00 12 1,846,000.00 12 1,366,000.00 10 746,000.00 

การพัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2,190,000.00 2 1,110,000.00 1 10,000.00 3 60,000.00 5 140,000.00 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

29 
20,110,000.0

0 
31 12,850,000.00 15 4,900,000.00 15 5,360,000.00 16 10,300,000.00 

รวม 
16
8 

82,260,000.0
0 

11
0 

38,604,000.0
0 

89 
28,539,000.0

0 
96 

30,114,000.0
0 

10
2 

35,014,000.00 
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

อบต.หนองแดง 
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,951.00 6,049.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 150,000.00 7,000.00 0.00 0.00 157,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย - 309,214.00 0.00 7,000.00 0.00 58,950.00 243,264.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 180,000.00 0.00 0.00 0.00 144,500.00 35,500.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 93,880.00 26,120.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

- 217,420.00 0.00 0.00 0.00 217,420.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,469,800.00 530,200.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,644,000.00 356,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 14,006,634.00 7,000.00 7,000.00 0.00 12,789,501.00 1,217,133.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 2,059,200.00 0.00 0.00 0.00 1,886,400.00 172,800.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก - 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920.00 0.00 0.00 0.00 2,571,120.00 172,800.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 3,738,720.00 50,000.00 72,000.00 0.00 2,934,893.50 781,826.50 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 186,000.00 0.00 0.00 0.00 181,500.00 4,500.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 764,280.00 0.00 0.00 0.00 753,840.00 10,440.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 69,420.00 0.00 0.00 0.00 55,440.00 13,980.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 1,010,640.00 0.00 70,000.00 0.00 854,688.00 85,952.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 240,480.00 0.00 0.00 0.00 234,780.00 5,700.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 457,200.00 0.00 0.00 0.00 445,920.00 11,280.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 58,020.00 0.00 0.00 0.00 32,340.00 25,680.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 297,900.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 227,900.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 154,800.00 0.00 0.00 0.00 151,200.00 3,600.00 



 

                                                  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564  
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 18,420.00 0.00 0.00 0.00 8,220.00 10,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 1,687,200.00 0.00 0.00 0.00 1,460,580.00 226,620.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินวิทยฐานะ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 277,680.00 0.00 0.00 0.00 239,400.00 38,280.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 12,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 9,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 138,120.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 120.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน - 531,720.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 381,720.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 326,880.00 27,000.00 0.00 0.00 349,200.00 4,680.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 25,320.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 22,320.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 10,246,800.00 77,000.00 542,000.00 0.00 7,918,001.50 1,863,798.50 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

- 300,000.00 0.00 0.00 249,693.00 20,500.00 29,807.00 
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ท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 110,000.00 0.00 0.00 0.00 93,200.00 16,800.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 31,600.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 100,000.00 30,000.00 0.00 128,950.00 0.00 1,050.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 48,000.00 0.00 29,000.00 0.00 17,200.00 1,800.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 50,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 30,000.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 17,400.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 50,000.00 100,000.00 85,000.00 0.00 46,200.00 18,800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 170,000.00 0.00 0.00 137,420.00 3,100.00 29,480.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 11,600.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 144,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 134,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น - 100,000.00 15,000.00 0.00 46,850.00 53,700.00 14,450.00 
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เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,177,000.00 145,000.00 149,000.00 575,513.00 275,700.00 321,787.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 250,000.00 0.00 0.00 9,000.00 161,491.51 79,508.49 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 18,535.00 21,465.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 97,218.00 102,782.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 400,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 330,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่

30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,120.00 2,880.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา
บุคลากร ของ อบต.หนองแดง 

60,000.00 70,000.00 0.00 0.00 120,040.00 9,960.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการลดอบายมุขภายในชุมชน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากร ของ อบต.หนองแดง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 29,590.00 10,410.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 72,845.43 27,154.57 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,200.00 7,800.00 
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งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนในการอมรมสัมมนา 

100,000.00 54,000.00 0.00 0.00 139,940.00 14,060.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 7,500.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,000.00 35,000.00 0.00 30,000.00 329,300.00 5,700.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

0.00 150,000.00 0.00 0.00 90,050.00 59,950.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานของหนว่ยงานปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือนและประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองแดง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนการ
ดำเนินการป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลกัสูตรจัดตั้ง +ทบทวน) 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 9,950.00 40,050.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการหมู่บ้านถนนสะอาด ปลอดภยั 
เรียนรู้ป้องกันสาธารณภยัจากการจราจร 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 54,653.67 15,346.33 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 54,300.00 45,700.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 23,864.00 36,136.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,784.00 6,216.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 9,500.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000.00 0.00 0.00 5,400.00 47,100.00 47,500.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 21,550.00 18,450.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

471,530.00 0.00 0.00 0.00 434,570.00 36,960.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,770.00 13,230.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 670,000.00 0.00 0.00 54,000.00 597,966.00 18,034.00 
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อื่นๆ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการจัดการขยะในตำบลหนองแดง
แบบบูรณาการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,010.00 2,990.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั
บ้า 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 8,445.68 71,554.32 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิถีแห่งความพอเพยีง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 36,600.00 63,400.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,084.00 2,916.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

การดำเนินงานศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการเด็กและเยาวชน รักษถ์ิ่น จิต
อาสา คู่คุณธรรม 

30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาต ิ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 16,500.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 20,450.00 9,550.00 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของ
สตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพ
ติด 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการวันผู้สูงอาย ุ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 625.00 49,375.00 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ำและป่าไม ้

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

โครงการรักน้ำ รักปา่ รักษาแผ่นดิน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 150.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,371,530.00 309,000.00 270,000.00 98,400.00 2,519,402.29 1,792,727.71 
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งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 83,129.00 16,871.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,730.00 270.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,743.00 257.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 39,372.52 40,627.48 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 25,060.00 14,940.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,798.50 201.50 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,510.00 20,490.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 5,000.00 20,000.00 0.00 0.00 14,455.00 10,545.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดยุานพาหนะและขนส่ง - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 18,582.36 31,417.64 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 9,810.00 10,190.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,899.00 17,101.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,780.00 12,220.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 8,740.00 6,260.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 960,016.00 0.00 0.00 142,355.28 749,445.94 68,214.78 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 370.48 1,629.52 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,745.00 255.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดคุอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,620.00 6,380.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,800.00 17,200.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 114,760.85 35,239.15 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 200,000.00 53,000.00 0.00 0.00 240,590.00 12,410.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,270.00 25,730.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 36,205.59 13,794.41 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 20,000.00 150,000.00 0.00 0.00 149,620.00 20,380.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 25,350.00 

งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,392.08 21,607.92 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,051,016.00 233,000.00 0.00 142,355.28 1,611,079.32 530,581.40 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 250,000.00 0.00 0.00 0.00 240,723.29 9,276.71 
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งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,740.02 259.98 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 618.80 2,381.20 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 10,000.00 40,000.00 10,000.00 0.00 33,118.60 6,881.40 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 110,000.00 10,000.00 0.00 0.00 115,121.64 4,878.36 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 388,000.00 50,000.00 10,000.00 0.00 394,322.35 33,677.65 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 10,500.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 1,800.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต 19,800.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 20,260.00 1,740.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต 9,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 700.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 700.00 

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับ

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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อัคคีภัย 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 59,000.00 0.00 0.00 57,000.00 2,000.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 56,000.00 0.00 0.00 40,600.00 15,400.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 36,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 868,000.00 0.00 0.00 868,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network 

54,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 2,000.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 25,601.22 74,398.78 

งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎกิูล 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านโคกจัก๊จั่น หมู่ที่ 5 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 57,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 57,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านหนองขาม หมู่ที ่8 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 57,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 1,954,100.00 137,000.00 0.00 868,000.00 681,161.22 541,938.78 

งานบริหารทั่วไป 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) 

500,000.00 0.00 0.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที ่3 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 149,000.00 1,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 

150,000.00 0.00 0.00 146,000.00 0.00 4,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที ่9 

150,000.00 0.00 0.00 147,500.00 0.00 2,500.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 

150,000.00 0.00 0.00 149,500.00 0.00 500.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 

150,000.00 0.00 0.00 149,000.00 0.00 1,000.00 
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งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้แบบตวัย ู
บ้านหนองโก หมู่ที ่2 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 147,500.00 2,500.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสรา้งร่องระบายนำ้พร้อมบอ่
พักบ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 149,500.00 500.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสันติสุข หมู่ที ่6 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 146,000.00 4,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 

66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

330,000.00 0.00 0.00 0.00 26,940.00 303,060.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 2,246,000.00 0.00 0.00 1,091,000.00 618,940.00 536,060.00 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 5,000.00 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,760,000.00 0.00 0.00 0.00 1,659,580.00 100,420.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น(สำหรับ
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 700,000.00 0.00 0.00 0.00 699,915.89 84.11 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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เข้มแข็งชุมชน 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน เงินอุดหนุนเอกชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,815,000.00 0.00 0.00 0.00 2,614,495.89 200,504.11 
 



 

                                                  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564  
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคมนาคม 15 2,550,000.00 5 750,000.00 5 738,000.00 1 146,000.00 

2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 2 250,000.00 1 30,000.00     

3.การพัฒนาสังคม 10 13,015,000.00 6 335,000.00 4 282,570.00 4 282,570.00 

4. การพัฒนาการเมืองการปกครอง 23 1,645,000.00 12 460,000.00 5 193,080.00 5 193,080.00 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 4,653,000.00 7 2,471,530.00 5 2,130,109.00 5 2,130,109.00 

6.การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 13 1,876,000.00 7 710,000.00 4 306,010.00 4 306,010.00 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 1 10,000.00 1 9,850.00 1 9,850.00 

8.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 4,900,000.00 5 1,650,000.00 5 1,644,915.89 4 1,145,915.89 

รวม 92 28,899,000.00 44 6,416,530.00 29 5,304,534.89 24 4,213,534.89 

 
 
 
 

อบต.หนองแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 5,796,530 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 4,213,535 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคมนาคม 5 738,000.00 1 146,000.00 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ     

การพัฒนาสังคม 4 282,570.00 4 282,570.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครอง 5 193,080.00 5 193,080.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 2,130,109.00 5 2,130,109.00 

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 4 306,010.00 4 306,010.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 9,850.00 1 9,850.00 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,644,915.89 4 1,145,915.89 

รวม 29 5,304,534.89 24 4,213,534.89 

     
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแดง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
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1.  การพัฒนาคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 

150,000.00 149,500.00 0.00 500.00 

2.  การพัฒนาคมนาคม 
โครงการซ่อมแซมถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 

150,000.00 146,000.00 146,000.00 4,000.00 

3.  การพัฒนาคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 

150,000.00 146,000.00 0.00 4,000.00 

4.  การพัฒนาคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 

150,000.00 147,500.00 0.00 2,500.00 

5.  การพัฒนาคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 

150,000.00 149,000.00 0.00 1,000.00 

6.  การพัฒนาสังคม 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

30,000.00 27,120.00 27,120.00 2,880.00 

7.  การพัฒนาสังคม 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาสังคม 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(สำหรับ
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

9.  การพัฒนาสังคม 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

30,000.00 20,450.00 20,450.00 9,550.00 

10.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 40,000.00 29,590.00 29,590.00 10,410.00 
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ให้แก่บุคลากร ของ อบต.หนองแดง 

11.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา
บุคลากร ของ อบต.หนองแดง 

130,000.00 120,040.00 120,040.00 9,960.00 

12.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

50,000.00 9,950.00 9,950.00 40,050.00 

13.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 30,000.00 13,500.00 13,500.00 16,500.00 

14.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15.  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

20,000.00 13,784.00 13,784.00 6,216.00 

16.  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

471,530.00 434,570.00 434,570.00 36,960.00 

17.  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,760,000.00 1,659,580.00 1,659,580.00 100,420.00 

18.  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000.00 21,550.00 21,550.00 18,450.00 

19.  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการวันผู้สูงอายุ 50,000.00 625.00 625.00 49,375.00 

20.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
โครงการจัดการขยะในตำบลหนองแดง
แบบบูรณาการ 

30,000.00 27,010.00 27,010.00 2,990.00 

21.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 

150,000.00 93,000.00 93,000.00 57,000.00 

22.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 150,000.00 93,000.00 93,000.00 57,000.00 
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พร้อมติดตั้ง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 

23.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
พร้อมติดตั้ง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 

150,000.00 93,000.00 93,000.00 57,000.00 

24.  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 10,000.00 9,850.00 9,850.00 150.00 

25.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 700,000.00 699,915.89 699,915.89 84.11 

26.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัว
ยู บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 

150,000.00 147,500.00 147,500.00 2,500.00 

27.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

28.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม
บ่อพักบ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00 

29.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 



 

                                                     การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2563   

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 43 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 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 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 20  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด 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 และเศรษฐกิจ

2 2 
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พอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและ
งานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 

1.7  ข้อมู ล เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ ำ ป่ าไม้  ภู เขา คุณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้ อมูล 
จปฐ. 

2 2 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 

3 3 

รวม 20 20 
 
 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 1 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

1 1 
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ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 

รวม 15 13 
   

  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 ยุทธศาสตร์ 65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แดง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 

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

10 8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

5 4 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
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 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงมีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง 

5 3 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 

รวม 65 51 
.. 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  10 6 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภาพ  10 6 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  
5 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

5 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 



 

                                                     การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2563   

 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

5 4 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 

รวมคะแนน 100 75 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 

รวม 10 7 

  
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 6 

รวม 10 6 
 
  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10 6 
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3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

รวม 10 6 
   
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 6 

รวม 10 6 
 5 โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดงและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแดงที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

65 
5 

 
4 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด

5 4 
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วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม(3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 3 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทอ้งถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 3 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ
โครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 3 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ มีการกำหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วั ด ได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ( effectiveness) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 3 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง
จากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล

5 3 
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หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 65 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2563   

 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

  จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแดง พบว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจำปี 2563 พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน   

2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 

3. เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า 

4. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
5. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุก

โครงการ 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กว้างเกินไป ทำให้

ยากต่อการดำเนนิงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
7. จำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่มีความสมดุลให้ความสำคัญแต่ละยุทธศาสตร์ไม่เท่ากัน 

 

แนวทางการแก้ไขการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความ

สมดุลเพ่ิมมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือจะได้พัฒนาทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 


