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คำนำ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ นและ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม 2562 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 
พ.ศ. 2562) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

30 กันยายน 2562 
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการประสานต่อแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาการ
เกษตร ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

1) ทำให้ทราบนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏบิัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบตัิ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
เพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
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6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผลต่าง ๆ) 

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มี โครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก
ควรยกเลิกไป 

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ 

ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมน
ผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2) 
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ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3) 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) 
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ข้ันตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 
 
วิสัยทัศน์  

“โนนประดู่ ตำบลน่าอยู่ เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ” 
 

พันธกิจ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาตำบลให้เป็น "ตำบลน่าอยู่" รวมทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขเพ่ือสุขอนามัย และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งภาคประชาชน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้ด้านวิชาการ

เกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  และพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
5. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. สร้างเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีดุลยภาพและเป็นเมืองน่าเที่ยว สิ่งแวดล้อมดี 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี  ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และ
รายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ึงตนเองได้ 
 
เป้าประสงค์  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาตำบล เพื่อมุ่งสู่ “ตำบล
น่าอยู่” และบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัย 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
4. เพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให้ความรู้

ด้านวิชาการ ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
5. เพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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6. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชน/ผู้ด้อย/กลุ่มเด็ก/เยาวชน/กลุ่มสตรี/ ที่ดีข้ึน 
2. จำนวนผู้นำชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ 
4. จำนวนถนน ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนระบบอุปโภค-บริโภคท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
6. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
7. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน  
8. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ 
9. จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
10. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
11. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12. จำนวนกิจกรรม/การดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
14. จำนวนกิจกรรมในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
15. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
3. ประชาชนมีศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้ 
4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความสะดวกเพียงพอและท่ัวถึง  
5. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
6. ประชาชนได้รับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
7. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
8. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา

บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
3) การพัฒนาแหล่งน้ำรวมกัน ในการแก้ไขภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัย และส่งเสริมการดำรงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
4) การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
5) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา  ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
7) ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และพิธีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และ.สนับสนุนการกีฬาและการแข่งขันกีฬา 
8) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
9) ส่งเสริมและสนับสนุน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในด้านความมั่นคงและความ

ปลอดภัย 
10) สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
1.1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
1.2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
1.3) ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
1.4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
1.5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
1.6) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
1.7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน 

2.2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2.3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
2.5) ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านประสานต่อแนวพระราชดำริ 

6 
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3.1) ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

3.2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

3.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

4.1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ ์พืชและเมล็ดพันธุ ์พืชที ่ด ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

4.2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
4.4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
4.5) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
4.6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่าย

และเพ่ือการอนุรักษ ์ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

6.1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
6.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประ

นะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
6.5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7.1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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7.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที ่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
8.3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
9.2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร  

ที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย  

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ใหม้ี
ความอุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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ส่วนที ่3 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 
 

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562) 
ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ   

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ  พัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนประดู่  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 
2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน สามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน สองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน สองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จำนวน สองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน สองคน 
(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้) 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่นและ

คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้รับการ

แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตามคำสั่งที่ 403/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

1.  นายนพคุณ  โชคศิริตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
2.  นายประสิทธิ  ลอยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 
3.  นายพิศ  คิดการ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10  
4.  นายรุจิภาส  แรมกลาง  ผู้แทนประชาคม  
4.  นายทวี  นาชัยแพง  ผู้แทนประชาคม 
5.  นายเอกราช  คลังอาวุธ  ผู้แทนหน่วยงาน  
6.  นางสาวพัชรณัญญ์ พุฒกลาง  ผู้แทนหน่วยงาน  
7.  นางสาวโสภา  บุญมา   ผู้อำนวยการกองคลัง  
8.  นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์   หัวหน้าสำนักปลัด  
9.  นายสำเนียง  ชวนนอก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายประนอม  สงนอก    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
โดยมีนางสาวโสภา  บุญมา เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

การกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
ประจำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดทำฐานข้อมูล 

  

2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ  
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 22 13,785,000 25 15,065,000 22 14,765,000 21 13,765,000 
2) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 3,077,000 24 14,606,725 20 16,334,200 19 5,374,050 
3) ยุทธศาสตร์ด้านประสานต่อแนว
พระราชดำริ 

3 1,590,000 3 1,060,000 1 10,000 4 18,960,000 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 46 861,600 36 901,600 6 661,600 6 661,600 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 9 1,041,260 9 1,051,850 9 1,051,850 9 1,051,850 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา  

6 537,000 6 537,000 6 537,000 7 1,037,000 

8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

33 1,888,000 30 1,727,000 31 1,787,000 30 1,727,000 

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9 1,055,000 9 940,000 9 940,000 9 940,000 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 239,500 10 259,500 10 259,500 10 259,500 

รวม 162 24,204,360 157 36,278,675 119 36,476,150 120 43,906,000 
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2. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 109 โครงการ งบประมาณ 14,169,410 สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 13 7,272,600 
2) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 2,902,350 
3) ยุทธศาสตร์ด้านประสานต่อแนวพระราชดำริ 2 10,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 25,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 34 489,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 9 1,991,238 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  6 387,000 
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  19 814,000 
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 243,222 
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 65,000 

รวม 109 14,169,410 
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3. การเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และข้อบัญญัติฯ 
 
  จำนวนโครงการ 

 

โครงการตาม
แผนฯ 

โครงการตาม
ข้อบัญญัติฯ 

ร้อยละ 
(ของโครงการที่
ปรากฎในแผนฯ) 

โครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่กำลัง
ดำเนินการ 

โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 25 13 52.00 6 0 7 
2) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 10 41.67 0 0 10 
3) ยุทธศาสตร์ด้านประสานต่อแนว
พระราชดำริ 

3 2 66.67 0 0 2 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 5 3 60.00 2 0 1 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 36 34 94.44 31 0 3 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 9 9 100.00 3 2 4 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

6 6 100.00 3 1 2 

8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

30 19 63.33 5 0 14 

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9 6 66.67 2 0 4 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 7 70.00 1 0 6 

รวม  157 109 69.43 53 3 53 
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4. ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
 

ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

6 46.15 0 0.00 7 53.85 0 0 0 0 13 11.93 

2) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0 0 0 10 9.17 

3) ยุทธศาสตร์ด้านประสาน
ต่อแนวพระราชดำริ 

0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0 0 0 2 1.83 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

2 66.67 0 0.00 1 33.33 0 0 0 0 3 2.75 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

31 91.18 0 0.00 3 8.82 0 0 0 0 34 31.19 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 3 33.33 2 22.22 4 44.44 0 0 0 0 9 8.26 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  

3 50.00 1 16.67 2 33.33 0 0 0 0 6 5.50 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 
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จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
8) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

5 26.32 0 0.00 14 73.68 0 0 0 0 19 17.43 

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 33.33 0 0.00 4 66.67 0 0 0 0 6 5.50 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 14.29 0 0.00 6 85.71 0 0 0 0 7 6.42 

รวม 53 48.62 3 2.75 53 48.62 0 0 0 0 109 100.00 
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ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จขอ-งโครงการ/กิจกรรม) ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม 

1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการกิจกรรมศูนย์เยาวชน 10,000 - 10,000   ✓ 
2 โครงการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชน 30,000 - 30,000   ✓ 

รวม 40,000 - 40,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพ กลุ่มอาชีพ 10,000 9,862  

โอนเพิ่ม+10,000 
10,138 ✓  

2 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคเอดส์ 5,000 - 5,000  ✓ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรี

หมู่บ้านระดับตำบล 
10,000 

- 10,000 
 ✓ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ตำบล 

10,000 
- 10,000 

 ✓ 

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพชุมชนของผู้สูงอาย 

20,000 
- 20,000 

 ✓ 

รวม 65,000 9,862 55,138   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม 
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการแข่งขันต้านยาเสพติด “กีฬา” เยาวชน

และประชาชน 
140,000 112,540 27,460 ✓  

รวม 140,000 112,540 27,460    
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม 
1.4  แผนงบกลาง 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,227,200 2,532,000 2,695,200 ✓  
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,526,400 730,400 796,000 ✓  
3 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 54,000 27,000 27,000 ✓  
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 
150,000 100,000 50,000 ✓  

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนน
ประดู ่

50,000 - 50,000 
 ✓ 

รวม     7,007,600      3,389,400      3,618,200    
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1  โครงการปรับปรุงถนนดินจากบ้านดอนม่วง  

หมู่ที่ 1 ถึงเหมืองตะเภา หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่  
อ. สีดา จ. นครราชสีมา 

337,900 - 337,900 
 

✓ 

2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าวัดบ้านทองหลางใหญ่ ถึง คุ้มโนนกระสัง  
บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2  ต.โนนประดู่  
อ. สีดา จ.นครราชสีมา 

300,200 - 300,200 

 

✓ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านเลขท่ี 55 ถึงบ้านเลขท่ี 89 บ้านโนนประดู่  
หมู่ที่ 3 ต. โนนประดู่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา 

319,000 - 319,000 
 

✓ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านเลขท่ี 1 ถึงบ้านเลขท่ี 70 บ้านสำโรง  
หมู่ที่ 4 ต. โนนประดู่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา 

311,900 - 311,900 
 

✓ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านเลขท่ี 9/1 ถึงสามแยกศาลาประชาคมบ้าน
หนองสะแก หมู่ที่ 5 ต.โนนประดู่ อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

260,700 - 260,700 

 

✓ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
6 โครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมระหว่างตำบลจาก

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสว หมู่ที่ 6  
ต. โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้าน
ทองหลางน้อย ต. ดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่  
จ. นครราชสีมา (ช่วงที่ 3)  

443,750 - 443,750 

 

✓ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างตำบลจากบ้านเลขท่ี 93 ถึงบ้านเลขที่ 98 
รอบสระหนองปรือ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 
ต. โนนประดู่ เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไป 
บ้านหนองพลวง ไป ต. โพนทอง  
อ. สีดา  จ. นครราชสีมา 

328,900 - 328,900 

 

✓ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านงิ้วเก่า (บ้านเลขที่ 29) ตั้งไว้สุดซอยท้ายบ้าน 
บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ต. โนนประดู่ อ. สีดา จ. 
นครราชสีมา 

169,000 - 169,000 

 

✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ) 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
9 โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์บ้านโนนสะอาด 

หมู่ที่ 10 ต. โนนประดู่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา 
331,000 - 331,000 

 ✓ 

รวม 2,802,350 - 2,802,350   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 
 

กิจกรรมส่งเสริมตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ 

100,000 - 100,000  ✓ 

รวม 100,000 - 100,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านประสานต่อแนวพระราชดำริ 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการขยายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริในตำบล 
5,000 - 5,000  ✓ 

2 ประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
(โครงการฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง)  

5,000 - 5,000  ✓ 

รวม 5,000 - 5,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  แผนงาน 4.1 แผนงานการเกษตร 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะทำงานศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโนน
ประดู ่

5,000 - 5,000  ✓ 

2 โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่ 10,000 9690 310 ✓  
3 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ิมศักยภาพด้าน 

ปศุสัตว์แก่เกษตรกร 
10,000 9960 40 ✓  

รวม 25,000 19650 5,350   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล

โนนประดู่ 
274,000 210,000 64,000 ✓  

2 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพชุมชน 

5,000 - 5,000  ✓ 

3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 - 50,000  ✓ 
4 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์โรคติดต่อในตำบล 5,000 - 5,000  ✓ 
5 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

บ้านดอนม่วง โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
6,400 6,400 0 ✓  

6 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านดอนม่วง โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

7,900 7,900 0 ✓  

7 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านดอนม่วง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 

5,700 5,700 0 ✓  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
8 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2                  

บ้านทองหลางใหญ่ โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
6,500 6,500 0 ✓  

9 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านทองหลางใหญ่ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

7,400 7,400 0 ✓  

10 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านทองหลางใหญ่ โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓  

11 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3                  
บ้านโนนประดู่ โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 

6,500 6,500 0 ✓  

12 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
โนนประดู่ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

7,400 7,400 0 ✓  

13 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านโนนประดู่ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
14 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

บ้านสำโรง โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
6,500 6,500 0 ✓  

15 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านสำโรง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓  

16 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านสำโรง โครงการควบคุมหนอนพยาธิ 

7,400 7,400 0 ✓  

17 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองสะแก โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 

6,500 6,500 0 ✓  

18 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองสะแก โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

7,400 7,400 0 ✓  

19 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านหนองสะแก โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓  



 

 36 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
20 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

บ้านเสว โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
6,500 6,500 0 ✓  

21 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านเสว โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓ 
 

22 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านเสว โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

7,400 7,400 0 ✓ 
 

23 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านตาลาด โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 

7,500 7,500 0 ✓  

24 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านตาลาด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

8,000 8,000 0 ✓  

25 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านตาลาด โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One 

4,500 4,500 0 ✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
26 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

บ้านหนองอ้ายแหนบ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน 

6,500 6,500 0 ✓ 
 

27 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหนองอ้ายแหนบ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

7,400 7,400 0 ✓ 
 

28 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหนองอ้ายแหนบ โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓ 
 

29 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านงิ้วเก่า โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 

6,500 6,500 0 ✓  

30 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านงิ้วเก่า โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

7,400 7,400 0 ✓  

31 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านงิ้วเก่า โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,100 6,100 0 ✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงาน 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
32 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

บ้านโนนสะอาด โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
7,100 7,100 0 ✓  

33 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านโนนสะอาด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

7,300 7,300 0 ✓  

34 เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านโนนสะอาด โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

5,600 5,600 0 ✓ 
 

รวม 1,879,000 305,000 1,574,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.1 แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
406,360  

   

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

71,400 71,400 0 ✓  

1.2) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

205,800 54,600 151,200 ✓  

1.3) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21,000 - 21,000  ✓ 

1.4) ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

6,000 - 6,000  ✓ 

1.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000 - 40,000  ✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ต่อ) 
  

   

1.6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย (อัตลักษณ์ผ้าไทย) ใน
วันอังคารและวันศุกร์ สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

6,300 - 6,300  ✓ 

1.7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กเล็ก 

8,400 - 8,400  ✓ 

 1.8) ค่าหนังสือเรียน 8,400 - 8,400  ✓ 
 1.9) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก 8,400 - 8,400  ✓ 
 1.10) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ

เด็ก 
12,600 - 12,600  ✓ 

 1.11) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สำหรับเด็ก 

18,060 - 18,060  ✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
2 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

888,000 445,220  
โอนเพิ่ม+4,920 

447,700 ✓  

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

30,000 - 30,000  ✓ 

4 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 505,878     
4.1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.  
บ้านหนองอ้ายแหนบและบ้านเสว  
รวม 2 แห่ง จำนวนเด็ก 42 คน ๆละ 
7.37 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน 

80,481 (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินนการ) 

80,481 (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินนการ) 

 

4.2) ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนประดู่ รวม 3 โรงเรียน 
จำนวน 222 คน ๆละ 7.37 บาท/คน/
วัน/ จำนวน 260 วัน  

425,397 (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินนการ) 

425,397 (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินนการ) 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
5 โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษามา

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
40,000 - 40,000  ✓ 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000 26,740 33,260 ✓  
7 โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชน 10,000 - 10,000  ✓ 

รวม 2,446,116 152,740 1,853,076   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนสื่อสิงพิมพ์ที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ หมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประจำหมู่บ้านและสำนักงาน อบต. 

41,000 20,020 20,980 ✓ 
  

รวม 41,000 20,020 20,980   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา 
  แผนงาน 6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ดนตรี

พ้ืนบ้าน 
10,000 - 10,000 

 ✓ 
 

รวม 10,000 - 10,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
  แผนงาน 7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 

 
 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนประดู่ ตาม

โครงการที่ขอรับการอุดหนุน 
177,000  

   

 1.1) โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 

15,000 - 15,000  ✓ 

 1.2) โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

60,000 2,580 57,420 ✓  

 1.3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

20,000 20,000 0 ✓  

 1.4) โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

40,000 - 40,000  ✓ 

 1.5) โครงการประเพณีหล่อเทียน
เข้าพรรษา 

17,000 - 17,000  ✓ 

 1.6) โครงการจัดงานวันปวารณาออก
พรรษา 

5,000 5,000 0 ✓  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
  แผนงาน 7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ดนตรี

พ้ืนบ้าน (ต่อ) 
  

   

 1.7) โครงการจัดงานปฏิบัติธรรมเข้า
ปริวาสกรรม 

20,000 20,000 0 ✓  

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดาตามโครงการ
ที่ขอรับการอุดหนุนสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอสีดา 

20,000 20,000 0 ✓  

3 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี 100,000 32,165 67,835 ✓  
4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ 
20,000 - 20,000  ✓ 

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภท
ประชาชนทั่วไป 

20,000 - 20,000  ✓ 

6 ประเภทวัสดุกีฬา 50,000 49,958 42 ✓  
รวม 387,000 149,703 237,297   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  79,000 45,385  

โอนเพิ่ม+82,000 
115,615 ✓   

2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 130,000 54,330.01 85,669.99 ✓  
3 ค่าจ้างบุคคลภายนอกประเมินความพึงพอใจใน

การรับบริการประจำปี 
20,000 - 20000  ✓ 

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

20,000 โอนเพิ่ม+10,000 30,000  ✓ 

5 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

50,000 - 50,000  ✓ 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ในตำบลโนนประดู่ 

10,000 340 9,660 ✓  

7 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษี
ของ อบต. 

5,000 โอนเพิ่ม+5,000 10,000  ✓ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
8 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
200,000 

- - - ✓ 

9 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ รณรงค์
เสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งทาง
การเมืองให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

5,000 6600 
โอนเพิ่ม+5,000 

3,400 ✓ 
 

รวม 621,000 106,655 514,345   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.2  แผนงานการศึกษา 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการรณรงค์โตไปไม่โกง 20,000 - 20,000  ✓ 
2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

(บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ) 

30,000 - 30,000  ✓ 

รวม 50,000 - 50,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อหรืองานจ้าง 
10,000 โอนเพิ่ม 

10,000 
20,000 

 ✓ 

รวม 20,000 - 20,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 
อบต.เคลื่อนที่ 

20,000 - 20,000  ✓ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับตำบล 5,000 - 5,000  ✓ 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น 
15,000 - 15,000  ✓ 

4 อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)             
ตำบลโนนประดู่ โครงการเสริมสร้าง 
ประสานงานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่ม
องค์กรในลักษณะเครือข่ายตำบล 

5,000 - 5,000  ✓ 

5 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนประดู่                   30,000 - 30,000  ✓ 
รวม 75,000 - 75,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.5 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการวัสดุการเกษตร (เพิ่มพื้นที่สีเขียวตาม

นโยบายรัฐบาล) ประเภทวัสดุการเกษตร   
10,000 - 10,000 

 ✓ 

รวม 10,000 - 10,000   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงาน 8.6 แผนงานงบกลาง 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการประปา 
150,000 150,000 0 ✓  

รวม 150,000 150,000 0   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แผนงาน 9.1 การรักษาความสงบภายใน 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ 
16,400 16,100 300 ✓  

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 - 20,000  ✓ 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ 

5,000 - 5,000  ✓ 

4 โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในตำบล 5,000 - 5,000  ✓ 
5 วัสดุสำนักงาน (โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์ 

อปพร.อบต. โนนประดู่) 
10,000 - 10,000  ✓ 

รวม 56,400 7,580 48,820   



 

 55 

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แผนงาน 9.2 แผนงานงบกลาง 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 ประเภทเงินสำรองจ่าย 186,822 159224.50 

โอนเพิ่ม+350,000 
377,597.50 

✓  

รวม 536,822 159,224.50 377,597.50    
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ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน 10.1 เคหะและชุมชน 
 

 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1 โครงการ Big Cleaning Day ตำบลน่าอยู่ 5,000 - 5,000  ✓ 
2 โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 10,000 โอนเพิ่ม 

10,000 
20,000  ✓ 

3 โครงรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 5,000 3,960 1,040 ✓  
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
30,000 - 30,000  ✓ 

รวม 60,000 3,960 56,040   
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ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน 10.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในตำบล 5,000 - 5,000  ✓ 

รวม 5,000 - 5,000   



 

 58 

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน 10.3 แผนงานการเกษตร 
 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หมายเหตุ 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
1. โครงการปลูกหญ้าแฝกฯ 5,000 - 5,000   ✓ 
2. โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 5,000 - 5,000   ✓ 

รวม 10,000 - 10,000   
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 25 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 13 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 6 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 24 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 10 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 0 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประสานต่อแนวพระราชดำริ 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 3 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 2 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 0 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 5 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
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1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 36 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 34 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 31 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 
1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 9 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 9 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 
1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 6 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 6 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 30 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 19 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ 
1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 9 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 6 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 
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1.1.10 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 10 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 7 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ 
รวมทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 
 1) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ จำนวน 157 โครงการ 
 2) โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ จำนวน 109 โครงการ 
 3) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 53 โครงการ 
 4) โครงการ/กิจกรรมทีก่ำลังดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 
 5) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ 

  
สรุปผลรวมทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – มีนาคม พ.ศ. 2562) ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน 157 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 109 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 (ดำเนินการแล้ว) จำนวน 53 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 (กำลังดำเนินการ) จำนวน 3 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 (ไม่ได้ดำเนินการ) จำนวน 53 โครงการ 

 
1. โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.76 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
2. โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.62 ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.2 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจาก

แผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
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1.3 ข้อเสนอแนะ 
1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล

โครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นว่าควรจะดำเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป  

2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั ้งงบประมาณรายจ่าย และการนำ
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

3. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื ่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้
ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
ยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม 
 
 
 


