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   กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะ
ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคตส าหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล      
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564)                 
โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                 
ด้านการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่า
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่   แล้วจัดท ารายงานผลเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณต่อไป  การจัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โนนตาลฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท า ให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ
บริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง                            หน้า 

 
บทที่  1  บทน า        

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผล       1 
2.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล       2 
3.  วธิีการติดตามและประเมินผล         2 
4.  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    5 

บทที่  2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา      6 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา         

บทที่  3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 8 
  2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   9 
  3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 )    10 
  4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 
  5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564       11 
  6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564     11 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       12 
 8.  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์     13 
 9.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม   14 
 10.  โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564     16 
 11.  สรุปผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    27 
 
        ภาคผนวก     
   
 
 
 

 



1 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน          
ต าบลโนนตาล  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 13  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบ    
เ พ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ   อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน        
และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมาย
หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นใน
การด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 

  2.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

  2.4  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

  3.1  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
   3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ    
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ 
ต่อไป 
   3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

 
แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  

 

วิเคราะห์สถานการณ์   

 

 

การวางแผน     วิสัยทัศน์       พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์           

 

 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

  ควบคุมและประเมินผล      ติดตามและประเมินผล 

 

 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับ
น าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ ตุลาคม 2563 –เมษายน 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล       
เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6  การติดตามประเมินผล ข้อ 29 (3) ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้ 
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและ
ประเมินผลและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละครั้ง 
 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลสามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผล 
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
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บทที่ 2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
วิสัยทัศน์ 

“โนนตาลเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล(Mission) 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า 

 2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบภายในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน /หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการ 
7. ส่งเสริมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนและการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
9. ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล(G0als) 
  1. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นใกล้เคียง 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
6. เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษา และเข้าถึงการกีฬาและนันทนาการในพ้ืนที่  
7. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 
8. ประชาชนมีงานท าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
10. ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 
  แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 แผนงานด้านสาธารณสุข 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานพาณิชย์ 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบตุลาคม 2563 – เมษายน 2564) 
โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง:เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี ก า ร
ด าเนินงาน 

ไ ม่ มี ก า ร
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
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8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 
2565)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นหลัก
ในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(โดยเฉพาะโครงการที่มีเปูาหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการ    
และงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้
งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน         
ปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 - 2565 ) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 - 2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ 

53 24,683,000 53 24,683,000 53 24,683,000 53 24,683,000 53 24,683,000 

2. การพัฒนาแหล่ง
และส่งเสริมท่องเที่ยว 

28 118,870,000 28 118,870,000 28 118,870,000 28 118,870,000 28 118,870,000 

3 . ก า ร พั ฒ น า ก า ร
เกษตร 

45 404,736,600 45 404,736,600 45 404,736,600 45 404,736,600 45 404,736,600 

4.การปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ 

68 11,050,000 68 11,050,000 70 11,050,000 68 11,050,000 68 11,050,000 

5. บ้านเมืองน่าอยู่ 162 270,478,000 157 306,480,000 241 370,092,600 241 370,092,600 241 370,092,600 

รวม 356 929,267,600 351 965,269,600 435 1,028,882,200 435 1,028,882,200 435 1,028,882,200 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แผนงาน/โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ 2564 รอบตุลาคม 2563 – เมษายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยูใ่นระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

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

1.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 91.7 1 8.30 - - - - - - 12 100 

2. การพัฒนาแหล่งและส่งเสริม
ท่องเที่ยว 

1 12.5 7 87.5 - - - - - - 8 100 

3.การพัฒนาการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

22 100 - - - - - - - - 22 100 

4 . ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

36 52.94 32 47.06 - - - - - - 68 100 

5. บ้านเมืองน่าอยู่ 1 5 19 95 - - - - - - 20 100 

รวม 70 54.26 26 20.15 - - - - - - 130 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ( รอบตุลาคม 2563 – เมษายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

6,677,355 100 - - 6,677,355 100 

2. การพัฒนาแหล่งและ
ส่งเสริมท่องเที่ยว 

20,000 100 - - 20,000 100 

3.การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

8,521,900 100 - - 8,021,900 100 

4. การปรับสมดุลและเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ก า ร
บริหารงานภาครัฐ 

7,649,677.99 100 - - 7,649,677.99 100 

5. เมืองน่าอยู่ 42,000 100 - - 42,000 100 
รวม 22,910932.99 100 - - 22,910932.99 100 

 
*** หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรงบประมาณได้รับการสนับสนุน
จากงบบูรณาการจังหวัดนครพนม จ านวน 8,021,900 บาท (แปดล้านสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (ก าหนดวัตถุประสงค์) ประจ าปี 2564 รอบที่ 1 ( ตุลาคม 2563 – 
เมษายน 2564) 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไปแล้ว 

เบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2563 / - -   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2563 / - -   

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ / - -   

อาหารเสริม(นม) / - -   

อาหารกลางวัน / - -   



12 

 

 
 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์และความ
ต้องการของประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อย  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การท าโครงการ 

3. โครงการเกินศกัยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……… เมษายน 2564………………… 

ส่วนที2่ข้อมูลทั่วไป 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 53 12 

2. การพัฒนาแหล่งและส่งเสริมท่องเที่ยว 28 0 

3. การพัฒนาการเกษตรฯ 45 22 

4. การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

70 41 

5. บ้านเมืองน่าอยู่ 241 1 

รวม 435 75 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือน มีนาคม 
2564 จ านวน 50  ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้ 
แบบท่ี 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย = 23 คน  (2)  หญิง  = 27 คน  
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี = 19 คน  (2)  20 – 30  ปี = 11 คน  
  (3)  31 – 41  ปี  = 3 คน  (4)  41 – 50  ปี  = 6 คน  
  (5)  51 – 60  ปี = 11 คน  (6)  มากกว่า 60 ปี    
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา  = 10 คน  (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 30 คน  
  (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  = 3 คน (4)  ปริญญาตรี  = 2 คน  
  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี      (6)  อื่น ๆ  = 5 คน  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  = 5 คน   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  = 4 คน  
  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  = 5 คน (4)  รับจ้าง  = 7 คน   
  (5)  นักเรียนนักศึกษา  = 19 คน  (6)  เกษตรกร  = 10 คน  
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ).................-........................................................................................... 
ส่วนที่  2    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน ใน 9 ข้อ มีผู้ตอบพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวมแต่ละข้อดังนี้ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 41   ราย 5  ราย 4   ราย 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 40   ราย 4  ราย 6   ราย 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 41   ราย 2  ราย 7   ราย 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 40   ราย 7  ราย 3   ราย 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 43   ราย 5  ราย 2   ราย 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 44   ราย 5  ราย 1   ราย 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 40   ราย 4  ราย 6   ราย 

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40   ราย 3  ราย 7   ราย 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 41   ราย 6  ราย 3   ราย 
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จากการน าผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในด้านต่างๆตามหัวข้อ          
ทั้ง 8 และตามภาพรวมได้ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 82   % 10   
% 

8   % 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 80   % 8   % 12   % 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 82   % 4   % 14   % 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 80   % 14   
% 

6   % 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86   % 10   
% 

4   % 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 88   % 10   
% 

2   % 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

80   % 8   % 12   % 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 82   % 12   
% 

6   % 

ภาพรวม 
82.5   % 9.5 % 8   % 

หมายเหตุ   เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจในด้านต่างๆตามหัวข้อทั้ง 8 หา ได้จาก  จ านวนผู้พึงพอใจแต่ละช่อง  คูณด้วย  
100  หารด้วย 50    (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 

ภาพรวม  หาได้จาก  ผลรวมเปอร์เซ็นต์ ช่อง พอใจมาก  ,  พอใจ  ,  ไม่พอใจ  หารด้วย  8  (  หัวข้อแบบสอบถาม
ทั้งหมด)     
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บทที่ 4 
โครงการที่ได้ด าเนนิการในป ี2564 (รอบท่ี 1) 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 51,973 งบ อบต. 

2 สมทบกองทุนบ าเหน็จฯ 407,559 งบ อบต. 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,500,000 งบ อบต. 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 737,800 งบอบต. 

5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 17,500 งบ อบต. 

6 อาหารเสริม(นม) 463,663 งบ อบต. 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาฯ 269,820 งบ อบต. 

8 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน 987,640 งบ อบต. 

9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,400 งบ อบต. 

10 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนตาล 208,000 งบ อบต. 

11 งบส ารองจ่าย 25,000 งบ อบต. 

 รวม 6,677,355 บาท 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโนนตาล 20,000 งบ อบต. 

 รวม 20,000 บาท 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
1 ขุดลอกห้วยค างัว 207,700 งบบูรณาการจังหวัด 

2 ขุดลอกห้วยบ่อเกลือตอนล่าง 166,700 งบบูรณาการจังหวัด 

3 ทางน้ าล้นผ่านห้วยกุดหอ 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

4 ทางน้ าล้นผ่านห้วยกุดตาปิ หมู่ที่ 5 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

5 ทางน้ าล้นผ่านห้วยกุดตาปิ หมู่ที่ 4 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

6 ทางน้ าล้นผ่านห้วยบ่อเกลือ 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

7 ทางน้ าล้นผ่านห้วยตับเฮด ตอนบน 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

8 ทางน้ าล้นผ่านห้วยตับเฮด ตอนล่าง จุดที่ 1 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

9 ทางน้ าล้นผ่านห้วยตับเฮด ตอนล่าง จุดที่ 2 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

10 ทางน้ าล้นผ่านห้วยอีเก้ง จุดที่ 1 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

11 ทางน้ าล้นผ่านห้วยอีเก้ง จุดที่ 2 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

12 ทางน้ าล้นผ่านห้วยอีเก้ง จุดที่ 3 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

13 ทางน้ าล้นผ่านห้วยม่วงไข่ 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

14 ทางน้ าล้นผ่านห้วยสักกะใย 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

15 ทางน้ าล้นผ่านห้วยอีเก้ง ตอนล่าง 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

16 ทางน้ าล้นผ่านห้วยบ้าน 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

17 ทางน้ าล้นผ่านห้วยถ้ า 498,700 งบบูรณาการจังหวัด 

18 ขุดลอกห้วยบ้าน 54,800 งบบูรณาการจังหวัด 

19 ขุดลอกห้วยอีเก้ง 237,000 งบบูรณาการจังหวัด 

20 ขุดลอกห้วยกุดหอ 126,000 งบบูรณาการจังหวัด 
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****** หมายเหตุ  งบกลาง (รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ขุดลอกห้วยตับแฮด 247,900 งบบูรณาการจังหวัด 

22 ขุดลอกห้วยอีเก้งตอนบน หมู่ที่ 13 500,000 งบบูรณาการจังหวัด 

 รวม 8,521,900 บาท 
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4.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
 

1. 
ฝ่ายการเมือง 
เงินเดือนนายก/รองนายก 

214,200 งบ อบต. 

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 17,550 งบ อบต. 

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 17,550 งบ อบต. 

4 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

36,000 
งบ อบต. 

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1,093,509 งบ อบต. 

 รวม 1,378,809 บาท 

 ฝ่ายประจ า   

 
1 

ส านักปลัด  
เงินเดือนพนักงาน 

1,238,250 
งบ อบต. 

2 เงินประจ าต าแหน่ง 52,500 งบ อบต. 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 659,050 งบ อบต. 

4 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 49,675 งบ อบต. 

5 เงินอ่ืนๆ 35,000 งบ อบต. 

 รวม 2,034,475 บาท 

 ค่าตอบแทน   

1 ค่าเช่าบ้าน 61,800 งบ อบต. 

 รวม 61,800  

 ค่าใช้สอย   

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 112,081.20 งบ อบต. 

2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,700 งบ อบต. 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,944 งบ อบต. 
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4 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
 

 

 - โครงการอบรมและศึกษาดูงานอกสถานที่ 233,410 งบ อบต. 

5 ค่าบ ารุงซ่อมแซม 66,708 งบ อบต. 

 รวม 424,843.20 บาท 

 ค่าวัสดุ   

1 วัสดุส านักงาน 31,761 งบ อบต. 

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,668 งบ อบต. 

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,600 งบ อบต. 

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,800 งบ อบต. 

 รวม 114,829 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค   

1 ค่าไฟฟูา 76,182.23 งบ อบต. 

2 ค่าบริการโทรศัพท์ 1,624.26 งบ อบต. 

3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,251.50 งบ อบต. 

                                                            รวม 90,057.99 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์   

1 ชั้นวางแฟูม 3,500 งบ อบต. 

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 16,500 งบ อบต. 

3 โต๊ะท างาน 17,100 งบ อบต. 

4 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20,000 งบ อบต. 
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5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 46,000 งบ อบต. 

6 เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank) 

7,500 งบ อบต. 

 รวม 110,600 บาท 

 เงินอุดหนุน   

1 อุดหนุน อบต.ท่าจ าปา ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. 2564 

30,000 งบ อบต. 

 รวม 30,000 บาท 

 รวมงานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 4,245,414.19 บาท 

 ฝ่ายประจ า    

 
1 

กองคลัง 
เงินเดือนพนักงาน 

350,239 
งบ อบต. 

2 เงินประจ าต าแหน่ง 25,000 งบ อบต. 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,600 งบ อบต. 

4 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 7,400 งบ อบต. 

 รวม 575,239 บาท 

 ค่าตอบแทน   

1 ค่าเช่าบ้าน 30,000 งบ อบต. 

2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,500 งบ อบต. 

 รวม 41,500 บาท 

 ค่าใช้สอย   

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 103,140.80 งบ อบต. 

 รวม 103,140.80 บาท 
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 ค่าวัสดุ   

1 วัสดุส านักงาน 9,582.50 งบ อบต. 

 รวม 9,582.50 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค   

1 ค่าบริการไปรษณีย์ 1,028 งบ อบต. 

2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,251.50 งบ อบต. 

 รวม 13,279.50 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์   

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 8,100 งบ อบต. 

2 โต๊ะท างาน 14,000 งบ อบต. 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one ส าหรับประมวลผล 23,000 งบ อบต. 

4 เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank) 

15,000 งบ อบต. 

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 2,600 งบ อบต. 

 รวม 62,700 บาท 

 รวมงานบริหารงานคลัง 805,441.80 บาท 

 ฝ่ายประจ า   

 
1 

กองการศึกษา 
เงินเดือนพนักงาน 

 
313,400 

งบ อบต. 

2 เงินประจ าต าแหน่ง 17,500 งบ อบต. 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 58,500 งบ อบต. 

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,925 งบ อบต. 

 รวม 397,325 บาท 

 ค่าใช้สอย   
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1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,500 งบ อบต. 

 รวม 42,500 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค   

1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,251.50 งบ อบต. 

 รวม 12,251.50 บาท 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 452,076.50 บาท 

 ฝ่ายประจ า   

 
1 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
เงินเดือนพนักงาน 

730,800 
งบ อบต. 

2 เงินวิทยาฐานะ 66,500 งบ อบต. 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 450,600 งบ อบต. 

4 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 40,000 งบ อบต. 

 รวม 1,289,900 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์   

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 103,710 งบ อบต. 

 รวม 103,710 บาท 

 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,393,610 บาท 

 ฝ่ายประจ า   

 
1 

กองช่าง 
เงินเดือนพนักงาน 

 
167,800 

 

งบ อบต. 

2 เงินประจ าต าแหน่ง 17,500 งบ อบต. 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,250 งบ อบต. 

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,450 งบ อบต. 

 รวม 451,000 บาท 
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 ค่าตอบแทน   

1 ค่าเช่าบ้าน 10,000 งบ อบต. 

2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,300 งบ อบต. 

 รวม 23,300 บาท 

 ค่าใช้สอย   

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,500 งบ อบต. 

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,000 งบ อบต. 

 รวม 54,500 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์   

1 โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก (โครงเหล็ก) 5,700 งบ อบต. 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

60,000 งบ อบต. 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 

15,000 งบ อบต. 

 รวม 80,700 บาท 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกองช่าง (เคหะและชุมชน) 609,500 บาท 

 งานไฟฟ้าถนน   

1 ค่าวัสดุ 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 

48,235.50 งบ อบต. 

 รวม 48,235.50 บาท 

 รวมงานไฟฟ้าถนน 48,235.50 บาท 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน   

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,400 งบ อบต. 

 รวม 50,400 บาท 
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 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน 50,400 บาท 

 งานกิจการประปา   

 ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

45,000 งบ อบต. 

 รวม 45,000 บาท 

 รวมงานกิจการประปา 45,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 7,649,677.99 บาท 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

1 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพส าหรับประชาชน ต าบล
โนนตาล ประจ าปี พ.ศ. 2564 

42,000 งบ อบต. 

 รวม 42,000 บาท 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

รายงานผลการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563      
ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวนโครงการ               
ทั้งหมด 435 โครงการ  สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จ านวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ  
โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  11 โครงการ คิดเป็นร้อย 91.66 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ            
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 87.5  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  จ านวนโครงการ          
ทั้งหมด 22 โครงการ  โครงการที่ได้ด าเนินการ  22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   

    4.  ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 68 โครงการ โครงการที่ได้ด าเนินการ 36โครงการคิดเป็นร้อยละ 52.94 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 32 โครงการคิดเป็นร้อยละ 47.06 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ จ านวนโครงการทั้งหมด  โครงการ 20 โครงการที่ได้
ด าเนินการจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 19 จ านวน 6 โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ  95 

  สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการ         
รวมทั้งหมด 70 โครงการคิดเป็นร้อยละ  54.26 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 59 โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ 45.74  เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) ช่วงงบประมาณปี 2564 
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 435 โครงการ และน าโครงการที่ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 130 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
29.88 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โครงการที่ปรากฎในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าประจ าปี 2564 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 70 โครงการ  เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565) คิดเป็นร้อยละ 16.09 และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการได้  จ านวน 51 โครงการ     
เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) คิดเป็นร้อยละ 13.56    
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง    
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี  (2)  20 – 30  ปี  
  (3)  31 – 41  ปี    (4)  41 – 50  ปี    
  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า 60 ปี     
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา    (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   
  (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   (4)  ปริญญาตรี    
  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี      (6)  อื่น ๆ    
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ     (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    
  (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว   (4)  รับจ้าง     
  (5)  นักเรียนนักศึกษา    (6)  เกษตรกร    
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................... . 
 
ส่วนที่  2    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 ความพึงพอใจ  พอใจ

มาก 
พอใจ ไม่

พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 




