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ส่วนที่ 1  บทนำ 
------------------ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลโนน
ดินแดง  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินดงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลโนนดินแดงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ดังนี้ 
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดิน
แดง  โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินดงทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น/
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนดินแดง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล 
โนนดินแดงอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลโนนดินแดงมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน 
  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  4.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  4.3.4  การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโนนดิน
แดง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

2.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.1  เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
    2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่องการบูรณาการการศึกษาศาสนาวัฒนธรม กีฬา 
สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม, สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กและเยาวชน และประชาชน,  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว,  สร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้,  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน,  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ดีมีสุข,หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตามยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง ส่งเสริมการค้า และการ
ท่องเที่ยว, อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว, พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือบริการและรองรับการท่องเที่ยว, สร้างความพร้อมของชุมชน
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก, ศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
โนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรของเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาและ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม, เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน, พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการ



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโนนดินแดง  หน้า 10 
 

เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำอย่างสมดุล, ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน, จัดการขยะและการลด
มลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร 

4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน, ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น, จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอ่ืน, พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้าง
ระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม, ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง, การ
บริหารจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็น
เป้าประสงคว์่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข,หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9
ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการในเรื่อง พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ทางการศึกษา, ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ, ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต  ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 
    2.1.2  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
      1) เทศบาลตำบลโนนดินแดง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ โนนดินแดงเมืองน่าอยู่  
คู่สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว, การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร, การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
และการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร   
    



2.2

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง ประจําปงบประมาณ 2564

ระหวางเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
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สวนท่ี 1

บัญชสีรุป
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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 คดิเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน  1-4 งาน

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 7 83,000   33,360    40       49,640       60    7 100 -    -  -  -   สํานักปลัด

แผนงานการศกึษา 19 19 11,359,914  10,724,724   94       635,190     6      12 63 -    -  7      37    กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 10 10 475,600 404,459  85       71,141       6      6 60 -    -  4      40    กองสาธาฯ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

4 4 -         -          -      -             -   -    -   -    -  4      100  กองสวัสดิการฯ

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 1 -         -          -      -             -   -    -   -    -  1      100  กองการศกึษา

แผนงานงบกลาง 3 3 15,085,900  14,082,500   93       1,003,400     7      3       100   -    -  -  -   กองสวัสดิการฯ

รวม 44       44      27,004,414 25,245,043   93        1,759,371        7        28      64 -     -  16     36    

บัญชีสรุป

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนดินแดง ประจําปงบประมาณ 2564

งบประมาณตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน
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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 คดิเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน  1-4 งาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

การทองเที่ยว

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

5 5 41,801   40,094    96       1,707         4      1       20 -    -  4      80    กองการศึกษา

รวม 5         5        41,801     40,094    96        1,707        4        1        20 -     -    4       80    

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม

ครบวงจร

  -

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

ผลการดําเนินงาน
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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 คดิเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน  1-4 งาน

4. ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางความม่ันคงและ

ความสงบเรียบรอย

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2 500,000 -          -      500,000     100   1       50     1       50   -       -   สํานักปลัด,

กอง

ยุทธศาสตรฯ

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

4 4 147,710 118,278  80       29,432       20     3       75     -    -  1      25    งานปองกันฯ

แผนงานการศกึษา 4 4 3,394,000    3,236,600  95       157,400     5       3       75     -    -  1      25    กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 2 2 5,000     -          -      5,000         100   1       50     -    -  1      50    กองสาธาฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 21 21 10,730,500  7,865,056.62   73       2,865,443.38    27     13     62     8       38   -       -   กองชาง,กอง

สาธาฯ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

2 2 30,100      5,018         17       25,082          83     1       50     -    -  1      50    กองสาธาฯ

รวม 35       35      14,807,310 11,224,952.62   76        3,582,357.38   24      22 63 9 26     4     11   

ผลการดําเนินงาน
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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 คดิเปน งาน รอยละ ระหวาง รอยละ ดําเนิน รอยละ

การดําเนิน ไตรมาส รอยละ รอยละ แลวเสร็จ ดําเนิน งาน

งาน  1-4 งาน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขีด

สมรรถนะองคกร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3 320,890    320,888.50   100     1.50           0       2       67 -    -  1      33   สํานักปลัด

รวม 3 3 320,890.00 320,888.50   100      1.50             0.00   2        67 -     -        1       33     

รวมทั้งสิ้น 87      87      42,174,415    36,830,978.12      87        5,343,436.88     13      53     61 9      10 25   29   

ผลการดําเนินงาน
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1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
7 1 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 10,000      -                 10,000       -               ด าเนินการแล้ว

เสร็จโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2 โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 3,000        2,000         1,000         67          
3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

28 กรกฎาคม
20,000      -                 20,000       -               ด าเนินการแล้ว

เสร็จโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

4 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 
ตุลาคม

10,000      2,000         8,000         20          

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม, งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ผลการด าเนินงาน
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1.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
5 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 10,000      -                 10,000       -               ด าเนินการแล้ว

เสร็จโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินี 3 มิถุนายน

10,000      9,360         640            94          

7 อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000      20,000       -                 100        
รวม 7 รายการ 83,000     33,360      49,640      

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.2  แผนงาน  การศึกษา
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
19 1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(100,000)

2 ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(รร.ทต.) 2,781,180 2,781,180  -                 100        
3 ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถ่ิน (รร.ทต.)
380,800    150,000     230,800     39          

4 ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับเด็ก
ยากจน) (รร.ทต.)

162,000    -                 162,000     -               ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

5 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (รร.ทต.) 1,407,650 1,407,650  -                 100        

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.2  แผนงาน  การศึกษา
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
6 ค่าหนังสือเรียน (รร.ทต.) 421,785    421,785     -                 100        
7 ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.ทต.) 232,145    232,145     -                 100        
8 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (รร.ทต.) 263,850    263,850     -                 100        

9 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รร.ทต.) 355,370    355,370     -                 100        
10 ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.) 317,020    269,900     47,120       85          
11 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (ศพด.) 100,300    54,900       45,400       55          
12 ค่าหนังสือเรียน (ศพด.) 11,800      -                 11,800       -               ไม่เข้าหลักเกณพ์

การบิกจ่าย

13 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.) 11,800      -                 11,800       -               ไม่เข้าหลักเกณพ์
การบิกจ่าย

14 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 17,700      -                 17,700       -               ไม่เข้าหลักเกณพ์
การบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.2  แผนงาน  การศึกษา
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
15 โครงการแข่งขันกีฬาสี (ศพด.) 10,000      -                 10,000       -               ไม่เข้าหลักเกณพ์

การบิกจ่าย
16 โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ี (ศพด.) 15,370      -                 15,370       -               ไม่เข้าหลักเกณพ์

การบิกจ่าย

17 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,344,544 2,261,344  83,200       96          
18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 531,000    531,000     -                 100        
19 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1,995,600 1,995,600  -                 100        
รวม 19 รายการ 11,359,914     10,724,724  635,190       

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
10 1 โครงการจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลสัตว์

และข้ึนทะเบียนสัตว์
10,000      5,529         4,471         55          

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคท่ีมียุงและแมลงพาหะน า
โรค

121,000    121,000     -                 100        

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตามฤดูกาล

44,000      43,970       30              100        

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขต
เทศบาล

-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(300,000)

5 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในเขต
เทศบาล

8,000        7,800         200            98          

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
6 โครงการศูนย์การเรียนรู้ อสม. -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(20,000)

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

52,600      52,160       440            99          

8 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน ฯ

60,000      -                 60,000       -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 โอนงบประมาณไป
เพ่ิมให้โครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านฯ

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
10 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์ ตามพระราชด าริ ในหลวงรัชการ
ท่ี 9

180,000    174,000     6,000         97          

รวม 10 รายการ 475,600   404,459    71,141      

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ

 24



1.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
4 1 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ
-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(80,000)

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(200,000)

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1.4  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
3 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง
-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(40,000)

4 โครงการให้ความรู้เร่ืองสุขภาพและการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(10,000)

รวม 4 รายการ -               -                -                

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ผลการด าเนินงาน

 26



1.5  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
1 1 โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก เยาวชน 

พนักงาน ข้าราชการและประชาชนท่ัวไป
-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

 โอนลดไปเป็นราร
การอ่ืน(100,000)

รวม 1 รายการ -               -                -                

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ผลการด าเนินงาน
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1.6  แผนงาน  งบกลาง
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
3 1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,240,400      10,875,600   364,800     97          

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,700,000 3,091,400  608,600     84          

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 145,500    115,500     30,000       79          

รวม 3 รายการ 15,085,900   14,082,500    1,003,400  

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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2.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว
2.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
5 1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 41,801      40,094       1,707         96          

2 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(10,000)

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(100,000)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม, งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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2.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ

ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(20,000)

5 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(20,000)

รวม 5  รายการ 41,801     40,094      1,707        

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
4.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
2 1 ปรับปรุงอาคารส านักงาน 500,000    -                 500,000     -               กันเงินงบประมาณ

(500,000)
2 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ

จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

-                -                 -                 -              ด าเนินการโดยไม่
ใช้เงิน
งบประมาณ โอน
ลดไปรายการอ่ืน
(10,000)

รวม 2 รายการ 500,000   -                500,000    -             

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม, งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลต าบลโนนดินแดง
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4.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
4 1 โครงการขับข่ีปลอดภัย 10,000      9,848         152            98          

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.

19,000      -                 19,000       -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(181,000)

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. 10,000      -                 10,000       -               ด าเนินการแล้ว
เสร็จโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลโนนดินแดง

108,710    108,430     280            100        

รวม 4 รายการ 147,710   118,278    29,432      

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.3  แผนงาน  การศึกษา
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
4 1 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอาคารเรียน

และอาคารประกอบ
152,000    -                 152,000     -              ได้รับเงินจัดสรร

ปลายปีงบประมาณ
2 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า (ขยายเวลา

เบิกจ่ายเงิน)
2,500,000 2,496,600  3,400         100        

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสระว่ายน้ า 
(งบประมาณจากเงินสะสม)

500,000    498,000     2,000         100        

4 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน 
(งบประมาณจากเงินสะสม)

242,000    242,000     -                 100        

รวม 4 รายการ 3,394,000   3,236,600     157,400       

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.4  แผนงาน  สาธารณสุข
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
2 1 โครงการปลูกป่าตามพระราชด าริ 5,000        -                 5,000         -              ด าเนินโครงการ

โดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 

เน่ืองจากได้รับ
สนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะช า
 อ.ละหานทราย

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน

-                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

 โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(20,000)

รวม 2  รายการ 5,000       -                5,000        

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.5  แผนงาน  เคหะและชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
21 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนเช่ือมคลองชลประทาน 5
494,000    486,000     8,000         98          

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนเช่ือมคลองชลประทาน 2

492,000    -                 492,000     -               อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6

495,000    486,000     9,000         98          

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6 เช่ือมทาง
หลวง 348

497,000    -                 497,000     -               กันเงินงบประมาณ 
(497,000)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสุขาภิบาล 2401/1

488,000    -                 488,000     -               กันเงินงบประมาณ 
(488,000)

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.5  แผนงาน  เคหะและชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ถนนสุขาภิบาล 1404
492,000    483,000     9,000         98          

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสุขาภิบาล 1704

482,000    473,000     9,000         98          

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสุขาภิบาล 24 ไปโรงเรียนร่มเกล้า
ซอย 1

382,000    375,000     7,000         98          

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสุขาภิบาล 26

490,000    -                 490,000     -               กันเงินงบประมาณ 
(490,000)

10 โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ ถนน
เช่ือมคลองชลประทาน 5 หมู่ท่ี 4

490,000    460,000     30,000       94          

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.5  แผนงาน  เคหะและชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน

บ้านน้อยสะแกกวน 1 และ 3
63,000      -                 63,000       -               กันเงินงบประมาณ 

(63,000)
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน

บ้านหนองสะแกกวน2
61,500      -                 61,500       -               กันเงินงบประมาณ 

(61,500)
13 โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบาย

น้ ารูปตัวยู ถนนหน้าอาคารป้องกัน
199,000    -                 199,000     -               กันเงินงบประมาณ

(199,000)
14 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 

ถนนสุขาภิบาล 101
178,000    164,776.62   13,223.38  93          

15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 4

472,000    -                 472,000     -               อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ

16 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 
5 (กันเงินจากปี 63)

890,000    885,000     5,000         99          

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.5  แผนงาน  เคหะและชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
17 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน

ถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 
501-701-901-1102-1302-1502 (กัน
เงินจากปี 63)

1,042,000 1,037,000  5,000         100        

18 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน
ถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 9 (กันเงิน
จากปี 63)

909,000    904,000     5,000         99          

19 โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ ข้าม
คลองชลประทาน หมู่ท่ี3-6 ต.ส้มป่อย 
(จ่ายขาดเงินสะสม)

486,000    486,000     -                 32          

20 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกบนถนน
คอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 401

128,000    128,000     -                 100        

21 โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาด
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน

1,500,000 1,497,280  2,720         100        

รวม 21 รายการ 10,730,500   7,865,057      2,865,443      

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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4.6  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

(บาท) (บาท) ร้อยละ
2 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด
5,100        5,018         82              98          

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

25,000      -                 25,000       -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

รวม 2 รายการ 30,100     5,018        25,082      

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

3 1 โครงการเลือกต้ังผูบริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

320,890    320,888.50   1.50           100        

2 โครงการวันท้องถ่ินไทย -                -                 -                 -               ด าเนินการแล้ว
เสร็จโดยไม่ใช้เงิน
งบประมาณ(โอน
ลดไปเป็นราร
การอ่ืน(3,000)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม, งบประมาณจากเงินสะสม
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
จ านวน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
โครงการ อนุมัติ อยู่ระหว่าง ไม่ได้

ในแผนการ (บาท) งบประมาณ งบประมาณ การเบิกจ่าย ด าเนินงาน ด าเนินงาน
ด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

3 โครงการวันเทศบาล -                -                 -                 -               ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

โอนลดไปเป็น
รารการอ่ืน
(5,000)

รวม 3  รายการ 320,890   320,888.50  1.50          

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ
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1 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
7 1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 100

 ตัว (ส านักปลัด)
      200,000       100,000 100,000      50               

2 โต๊ะท างานระดับ 7-9 จ านวน
 1 ชุด (ส านักปลัด)

        17,000         17,000 -                  100             

3 เคร่ืองปรบอากาศแบบแขวน 
(ระบบinverter) ขนาด 
40,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง (ส านักปลัด)

        60,100         60,100 -                  100             

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี, งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม
เทศบำลต ำบลโนนดินแดง

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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1.1  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
4 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว 

(กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)

14,000        14,000        -                  100             

5 เคร่ืองโทรศัพท์ภายใน จ านวน
 20 เคร่ือง (กองยุทธศาสตร์
และงบปรามาณ)

30,000        30,000        -                  100             

6 เคร่ืองโทรศัพท์ส าหรับตู้สาขา
 จ านวน 1 เคร่ือง(กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

5,000          5,000          -                  100             

7 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว 
(กองคลัง)

14,000        14,000        -                  100             

รวม 7 รำยกำร       340,100       240,100       100,000

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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1 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
4 1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 47 ตัว         94,000         94,000 -                  100             

2 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน
 6 ชุด

39,000        39,000        -                  100             

3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน
 4 เคร่ือง

216,800      216,800      -                  100             

4 พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อย
กว่า 22 น้ิว จ านวน 6 เคร่ือง

24,000        24,000        -                  100             

รวม 4  รำยกำร       373,800       373,800                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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1 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำน  สำธำรณสุข

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
2 1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8 ตัว         16,000 16,000        -              100             

2 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 2 
เคร่ือง

                -   -              -              -              ไม่ได้เบิกจ่าย เน่ืองจากมีความ
จ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือไป
เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ส ารองจ่าย ตาม
มาตรการการป้องกัน
และควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

รวม 2 รำยกำร         16,000         16,000                -   

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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1 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.4  แผนงำน เคหะและชุมชน

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว         14,000 14,000        -                  100             

รวม 1 รำยกำร         14,000         14,000                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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1 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.5  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
2 1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6 ตัว         12,000 12,000        -                  100             

2 เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน 
จ านวน 2 เคร่ือง

          1,400 1,400          -                  100             

รวม 2 รำยกำร         13,400         13,400                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ

 47



2 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
2.1  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 

จ านวน 1 คัน
   1,364,000 -                  1,364,000   -                   กันเงิน

งบประมาณ 
(1,364,000)

รวม 1 รำยกำร    1,364,000                  -    1,364,000

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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2 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
2.2  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 หลังคารถบรรทุก จ านวน 1 

ชุด
        17,300 17,300        -                  100             

รวม 1 รำยกำร         17,300         17,300                  - 

ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน
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3 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กำรเกษตร
3.1  แผนงำน เคหะและชุมชน

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 

1 เคร่ือง
                  - -                  -                  -                  ไม่ได้เบิกจ่าย เน่ืองจากมีความ

จ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือไป
เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ส ารองจ่าย ตาม
มาตรการการป้องกัน
และควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

รวม 1 รำยกำร                  -                  -                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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4 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
4.1  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 โต๊ะเก้าอ้ีระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 60 ชุด
      100,800 100,800      -                  100             

รวม 1 รำยกำร       100,800       100,800                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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5 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
5.1  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
2 1 โทรศัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

 แบบ Smart TV จ านวน 4 
เคร่ือง

        74,800 74,800        -                  100             

2 โทรศัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
 แบบ Smart TV จ านวน 1 
เคร่ือง

        19,900 19,900        -                  100             

รวม 2 รำยกำร         94,700         94,700                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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6 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
6.1  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จ านวน 1 เคร่ือง
          9,500 9,500          -                  100             

รวม 1 รำยกำร           9,500           9,500                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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6 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
6.2 แผนงำน เคหะและชุมชน

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จ านวน 3 เคร่ือง
        28,500 28,500        -                  100             

รวม 1 รำยกำร         28,500         28,500                  - 

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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7 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.1  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
4 1 คอมพิวเตอร์ ALL in one 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน
 2 เคร่ือง (ส านักปลัด)

        34,000 33,800        200             99               

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง (ส านักปลัด)

          4,500 4,300          200             96               

3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับ
งานส านักงาน(กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
จ านวน 1 เคร่ือง

        16,000 15,900        100             99               

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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7.1  แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
4 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน
 1 เคร่ือง (กองคลัง)

        30,000 27,800        2,200          93               

รวม 4 รำยกำร         84,500         81,800           2,700

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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7 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.2  แผนงำน กำรศึกษำ

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
2 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง
        17,000 17,000        -                  100             

2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

        16,000 16,000        -                  100             

รวม 2 รำยกำร         33,000         33,000                  - 

ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน
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7 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.3  แผนงำน สำธำรณสุข

จ ำนวน ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ หมำยเหตุ
โครงกำร อนุมัติ อยู่ระหว่ำง ไม่ได้

ในแผนกำร (บำท) งบประมำณ งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ด ำเนินงำน ด ำเนินงำน
ด ำเนินงำน เบิกจ่ำย คงเหลือ คิดเป็น

(บำท) (บำท) ร้อยละ
1 1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จ านวน 2 เคร่ือง

        15,000 14,800        200             99               

รวม 1 รำยกำร         15,000         14,800             200

   2,504,600    1,037,700    1,466,900รวมท้ังส้ิน  31  รำยกำร

ผลกำรด ำเนินงำน
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
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