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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลต าบลโนนดินแดง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลโนน
ดินแดง  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ห รือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลโนนดินดงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลโนนดินแดงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
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ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
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
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนดินแดง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนดินแดง มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โนนดินดงทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลโนนดินแดงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนน
ดินแดงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 30 เมษายน และภายในวันที่ 30 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลโนนดินแดงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเ นื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดงซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ 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
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโนนดินแดงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ก าหนด
ระเบียบ 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
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนดินแดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  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
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การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดงคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้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 
  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 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลโนนดินแดง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลต าบลโนนดินแดงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลโนนดิน
แดง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือน เมษายน – กันยายน 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบลโนนดินแดง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการในเรื่องการบูรณาการการศึกษาศาสนาวัฒนธรม กีฬา 
สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม, สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กและเยาวชน และประชาชน,  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว,  สร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้,  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน,  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ดีมีสุข,หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลต าบลโนนดินแดงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดงสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลโนนดินแดง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการในเรื่อง ส่งเสริมการค้า และการ
ท่องเที่ยว, อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว, พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือบริการและรองรับการท่องเที่ยว, สร้างความพร้อมของชุมชน
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
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ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก, ศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเทศบาลต าบลโนนดินแดงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
โนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรของเทศบาลต าบล 
โนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการในเรื่อง พัฒนาและ
ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม, เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน, พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล, ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน, จัดการขยะและการลด
มลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลต าบลโนนดินแดงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดงสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร 

4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเทศบาลต าบล 
โนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซ่ึง
ก าหนดใหเ้ทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการในเรื่อง เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน, ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น, จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอ่ืน, พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้าง
ระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม, ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง, การ
บริหารจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ก าหนดเป็น
เป้าประสงคว์่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข,หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9
ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ซึ่งเทศบาลต าบลโนนดินแดงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลโนนดินแดง  หน้า 12 

 

เทศบาลต าบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรของเทศบาลต าบลโนนดินแดง มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการในเรื่อง พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ทางการศึกษา, ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ, ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข,หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ซึ่งเทศบาลต าบลโนนดินแดงได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่ง
ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
      1) เทศบาลต าบลโนนดินแดง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่
สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว, การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร, การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
และการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร   
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2.2

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง ประจําปงบประมาณ 2561  รอบเดือน ตุลาคม 2561

ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2561
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สวนที่ 1

บัญชีสรุป



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน จํานวน งบประมาณ งบประมาณ การเบิก งบประมาณ งบ หนวยงาน
โครงการ โครงการ อนุมัติ เบิกจาย จายคิด คงเหลือ คงเหลือ ดําเนิน คิดเปน อยู คิดเปน ไมได คิดเปน รับผิดชอบ
ในแผน ในรอบ เปน คิดเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน 3,4 งาน

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 3 120,000        73,558             61      46,442            39     2 67 -    -   1      33    สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา 49 44 9,557,004     8,771,499.66    92      785,504.34      8       44 100 -    -   -       -   กองการศกึษา

แผนงานสาธารณสุข 6 4 345,000        339,200           98      5,800              2       3 75 -    -   1      25    กองสาธาฯ

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

1 1 100,000        -                 -     100,000          100    1 100 -    -   -    -   กองสวัสดิการฯ

แผนงานงบกลาง 3 3 14,190,000       12,963,200          91      1,226,800           9       3       100    -    -   -    -   กองสวัสดิการฯ

รวม 65        55        24,312,004      22,147,457.66         91       2,164,546.34      9        53      96 -     -   2        4      

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การทองเที่ยว

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

5 2 220,000        209,990           95      10,010            5       2       100 -    -   -    -   กองการศกึษา

รวม 5          2          220,000       209,990          95       10,010           5        2        100 -     -    -     -   
15    

ผลการดําเนินงาน

บัญชีสรุป

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง ประจําปงบประมาณ 2561  รอบเดือน ตุลาคม  2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน จํานวน งบประมาณ งบประมาณ การเบิก งบประมาณ งบ หนวยงาน

โครงการ โครงการ อนุมัติ เบิกจาย จายคิด คงเหลือ คงเหลือ ดําเนิน คิดเปน อยู คิดเปน ไมได คิดเปน รับผิดชอบ

ในแผน ในรอบ เปน คิดเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน 3,4 งาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ครบวงจร

  -

รวม -          -          -                 -                    -      -                   -    -    -   -    -   -   -     

4. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคงและ

ความสงบเรียบรอย

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1 15,000         -                 -     15,000            100    1       100 -    -   -       -   กองวิชาการฯ

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

4 1 150,000        -                 -     150,000          100    -       -    -    -   1      100   งานปองกันฯ

แผนงานการศึกษา 3 3 3,010,000     -                 -     3,010,000        100    -       -        3       100   -       -   กองการศกึษา

แผนงานเคหะและชุมชน 17 15 9,383,200     -                 -     9,383,200        100    -       -        15     100   -       -   กองชาง

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

2 1 5,000              -                     -     5,000                 100    -       -        -    -   1      100   กองสาธาฯ

รวม 27        21        12,563,200   -                -      12,563,200     100     1 5 18 86     2      10   

16    

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน จํานวน งบประมาณ งบประมาณ การเบิก งบประมาณ งบ หนวยงาน

โครงการ โครงการ อนุมัติ เบิกจาย จายคิด คงเหลือ คงเหลือ ดําเนิน คิดเปน อยู คิดเปน ไมได คิดเปน รับผิดชอบ

ในแผน ในรอบ เปน คิดเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน 3,4 งาน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขีด
สมรรถนะองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 3 463,000           437,392               94      25,608            6        3       100 -    -   -    -   สํานักปลัด

กองคลัง

รวม 5 3 463,000       437,392          94       25,608           6        3      100 -    -       -   -  

รวมทั้งสิ้น 102      81        37,558,204      22,794,839.66         61       14,763,364.34    39      59     73 18     22 4      5     

17

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

3 1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม

50,000          36,779             13,221               74            /

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 

กรกฎาคม

50,000          36,779             13,221               74            /

3 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอโนนดินแดง 20,000          -                  20,000               0   / ไมไดรับหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุนจากอําเภอ

120,000        73,558            46,442              2 1

18

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง  รอบ เดือน ตุลาคม  2561

จํานวนโครงการ ตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

44 1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 2,551,300      2,183,565         367,735             86            /

2 โครงการเปดรับนักเรียนใหม 10,000          7,577               2,423                76            /

3 โครงการสืบสานวันไหวครู 5,000            5,000               -                   100  /

4 การจัดซื้ออาหารเสริมนม 2,410,580      2,265,720.16     144,859.84         94  /

5 โครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน

217,100         217,000            100                   100  /

6 อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,872,000      2,766,000         106,000             96  /

  -โรงเรียนบานนอยสะแกกวน

  -โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

7 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

20,000          4,407.50           15,593               22            /

19

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

8 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง

หองสมุด

100,000         100,000            -                   100          /

9 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู

ในโรงเรียน

50,000          50,000             -                   100          /

10 คาใชจายในการรณรงคปองกันยา

เสพติดในสถานศกึษา

21,000          -                  21,000               -              / ดําเนินโครงการโดยไม

ใชเงนิงบประมาณ

11 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 16,800          16,800             -                   100          /

12 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

40,000          40,000             -                   100   /

13 โครงการออกเย่ียมบานนักเรียน 10,000          9,950               50                    100          /

14 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ

40,000          40,000             -                   100          /

20

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

15 โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 30,000          30,000             -                   100          /

16 โครงการอานออกเขียนได 20,000          9,430               10,570               47            /

17 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

10,000          4,260               5,740                43            /

18 โครงการนิเทศการเรียนรู 10,000          -                  10,000               -              /  ดําเนินโครงการแตไม

ใชเงนิงบประมาณ

19 โครงการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

30,000          21,680             8,320                72            /

20 โครงการสานสัมพันธบานโรงเรียนภาค

เรียนที่ 1

15,000          4,910               10,090               33            /

21 โครงการสานสัมพันธบานโรงเรียนภาค

เรียนที่ 2

20,000          20,000             -                   100          /

21

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

22 โครงการวัดผลและประเมินผลการ

จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึง

ประถมศึกษาครั้งที่ 1

15,000          15,000             -                   100          /

23 โครงการวัดผลและประเมินผลการ

จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึง

ประถมศึกษาครั้งที่ 2

20,000          19,150             850                   96            /

24 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

10,000          9,670               330                   97   /

25 โครงการพัฒนามุมประสบการณ 60,000          60,000             -                   100          /

26 โครงการสืบสานเรียนรูวันสําคัญ

ของชาติและวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา

60,000          60,000             -                   100          /

22

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

27 โครงการสืบสานวันไหวครู 5,000            5,000               -                   100          /

28 โครงการสงเสริมสุขภาพ 10,000          4,890               5,110                49            /

29 โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 10,000          10,000               -              / ดําเนินโครงการแตไม

ใชเงนิงบประมาณ

30 คาหนังสือเรียน 251,109         227,550            23,559               91            /

31 คาเครื่องแบบนักเรียน 180,180         180,180            -                   100          /

32 โครงการเขาคายภาษาอังกฤษ 50,000          50,000             -                   100          /

33 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,015          30,015             -                   100          /

34 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

30,000          16,750             13,250               56            /

23

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

35 โครงการสงเสริมการเรียนรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ

24,570          15,000             9,570                61            /

36 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 5,000            1,725               3,275                35            /

37 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 5,000            -                  5,000                -              / ดําเนินโครงการแตไม

ใชเงนิงบประมาณ

38 คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

200,000         197,000            3,000                99            /

39 โครงการภาษาอังกฤษแสนสนุก 10,000          10,000             -                   100          /

40 โครงการจิตกรนอย 10,000          10,000             -                   100          /

41 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม

20,000          20,000             -                   100          /

24

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

42 โครงการสถานศึกษาสะอาด

ปราศจากขยะรักษาสิ่งแวดลอม

20,000          19,370             630                   97            /

43 โครงการหองน้ําสะอาดสุขานาใช 12,350          12,350             -                   100          /

44 โครงการสอนเสริมเติมความรูสู

ทักษะวิชาการ

20,000          11,550             8,450                58            /

9,557,004     8,771,499.66    785,504.34        44 -       -          

25

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  สาธารณสุข

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได
ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ดําเนินงาน

4 1 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ระบาดตามฤดูกาล

5000 -                     5,000                -              / โอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม

2 โครงการศูนยเรียนรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน

20,000          20,000             -                   100         /

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนในเขตเทศบาล

300,000         299,400            600                   100         /

4 โครงการเฝาระวังคณุภาพน้ํา

บริโภคในเขตเทศบาล

20,000          19,800             200                   99           /

345,000        339,200           5,800               3 -       1          

26

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

1 1 โครงการฝกอบรมและจัดกิจกรรม

วันผูสูงอายุ

100,000         -                  100,000             -              / เนื่องจากใช

งบประมาณจากกอง

การศกึษาและปที่ผาน

มาไมไดจัดกิจกรรม

ฝกอบรมจึงไมไดใช

งบประมาณ

100,000        -                 100,000            1 -          -          

27

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน  งบกลาง

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

3 1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,790,800      9,534,500         256,300             97            /

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,243,200      3,311,200         932,000             78            /

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 156,000         117,500            38,500               75   /

14,190,000       12,963,200          1,226,800             3           -          -          

28

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

2 1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000         190,000            10,000               95           /

2 โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ 20,000          19,990             10                    100          /

220,000           209,990              10,010              2           -          -          

29

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง  รอบ เดือน ตุลาคม  2561

จํานวนโครงการ ตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

1 1 โครงการใหความรูแกประชาชนใน

การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป

15,000          -                  15,000               -             / งบประมาณคงเหลือ

โอนไปงานไฟฟาถนน

15,000            -                     15,000              1           -          -          

30

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง  รอบ เดือน ตุลาคม  2561

จํานวนโครงการ ตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

1 1 โครงการฝกทบทวน อปพร. 150,000         -                  150,000             -              / ไมผานการอนุมัติ

โครงการจากจังหวัด

150,000           -                     150,000                -           -          1          

31

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

3 1 โครงการจัดหาถังน้ําสํารอง ขนาด 

2,000 ลิตร พรอมติดตั้งเครื่องปมน้ํา

70,000          -                  70,000               -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

2 โครงการกอสรางสระวายน้ํา 2,500,000      -                  2,500,000           -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

3 โครงการกอสรางอาคารประกอบสระ

วายน้ํา

440,000         -                  440,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

3,010,000        -                     3,010,000             -           3          -          

32

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  เคหะและชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

15 1 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร 
คสล. และวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก ถนนสุขาภิบาล 1402

247,000         -                  247,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

2 โครงการเจาะบอบาดาล 223,200         -                  223,200             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

3 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร  
คสล. และวางทอระบายน้ํา พรอม
บอพัก ถนนสุขาภิบาล  703

306,000         -                  306,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สุขาภิบาล 18

488,000         -                  488,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

5 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร 
คสล. และวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก ถนนสุขาภิบาล 903

203,000         -                  203,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

33

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  เคหะและชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

6 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร 
คสล. และวางทอระบายน้ําพรอมบอ
พัก ถนนสุขาภิบาล 503

486,000      -                  486,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

7 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร 

คสล.และวางทอระบายน้ํา พรอมบอ

พัก ถนนสุขาภิบาล 20

819,000         -                  819,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

8 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขาม
คลองชลประทาน ระหวางหมูที่ 3-6
 ต.สมปอย

550,000         -                  550,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

9 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. 

และวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนน

สุขาภิบาล 501

455,000         -                  455,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

10 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ม.4

 ต.โนนดินแดง
3,000,000      -                  3,000,000           -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

34

ผลการดําเนินงาน



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  เคหะและชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

11 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง

ชลประทาน หมูท่ี 4
494,000      -                  494,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

12 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร 
คสล.วางทอระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล
 902

214,000         -                  214,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

13 โครงการกอสรางถนน คสล. ถ.สุขาภิบาล 

2401/1(ขางโกดังดํารงศิลป)ม.7
243,000         -                  243,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

14 โครงการกอสรางถนน คสล. ถ.สุขาภิบาล 

1602/1
303,000         -                  303,000             -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

15 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. 

วางทอระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล 15 ม.8
1,352,000      -                  1,352,000           -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

9,383,200        -                     9,383,200             -           15        -          

35

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

1 1 โครงการศูนยบริหารจัดการขยะ

ชุมชนบนวิถีความพอเพียง

5,000            -                  5,000                -              / โอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม

5,000              -                     5,000                   -           -          1          

36

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

3 1 โครงการวันเทศบาล 30,000          26,212.00         3,788                87           /

2 โครงการฝกอบรมและทัศนศกึษาดู

งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล

413,000        399,700            13,300               97            /

3 โครงการเรงรัดและสํารวจผูอยูใน

ขายตองชําระภาษี

20,000          11,480             8,520                57           /

463,000          437,392              25,608                  3           -          -          

37

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง  รอบ เดือน ตุลาคม  2561

จํานวนโครงการ ตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

3 1 กลองCCTV 100,000         -                  100,000             -              / โอนไปตั้งจายเปน

รายการใหมเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชน

2 เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

34,000          -                  34,000               -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

3 รถยนตตรวจการ 2,000 ซีซี 
เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน

1290000 1,290,000           -              / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

1,424,000        -                     1,424,000             -           2          1          

38

ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง  รอบ เดือน ตุลาคม  2561

จํานวนโครงการ ตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2561

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

2 1 ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เสน 15,000          14,000             1,000                93            /

2 หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 2 หัว 40,000          40,000             -                   100          /

55,000            54,000                1,000                   2           -          -          

39

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน  การศึกษา

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

4 1 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 

เครื่อง

9,500            9,500               -                   100          /

2 โตะเกาอี้ระดับประถมศึกษา 189,600         186,400            3,200                98           /

3 เครื่องคอมพิวเตอร All in One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000          17,000               -             / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000          16,000               -             / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

232,100           195,900              36,200                  2           2          -          

40

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน  เคหะและชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

5 1 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 

เครื่อง

50,000          47,500             2,500                95            /

2 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 

เครื่อง

25,000          25,000             -                   100         /

3 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ธรรมดา จํานวน 1 คัน

575,000         575,000             -             / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

4 เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000          21,000               -             / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000          16,000               -             / กันเงินงบประมาณไป

เบิกจายในป 2562

687,000           72,500                614,500                2           3          -          

41

รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงาน



บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

จํานวน โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจาย หมายเหตุ

โครงการ อนุมัติ เบิกจาย คงเหลือ คิดเปน ดําเนินงาน อยูระหวาง ไมได

ในแผนการ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

1 1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

หมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

4,300            4,200               100                   98           /

4,300              4,200                  100                      1            - -          
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ผลการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น



 รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามท่ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ได้ด าเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง  เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม 
2561)  เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 29  (3)  ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนดินแดงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม  2561  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

2.  ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเปน็การด าเนินการใน 
ไตรมาสที่ 3 และ 4  (เมษายน 2561 ถึง ตุลาคม  2561)  คณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็นดังนี้ 
   2.1  ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด เพราะโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลังจะด าเนินการส่วนใหญ่มาจากปัญหา
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
   2.2  การจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้เทศบาลประสานไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
บูรณาการโครงการร่วมกันประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับประโยชน์มากที่สุด 
   2.3  ขอให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย
ที่ขาดแคลน ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรือเรียกร้องผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเทศบาลในอนาคต 
 

คณะกรรมการจึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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