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สวนที่ 1 
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี ้
  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ซึ่งตามระเบียบขอ 28  นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ประกอบดวย 

 (1)   นายเคน  บูรณาเวช  ตัวแทน ส.อบต.หมูที่ ๓ ประธานกรรมการ 

 (2)   นายพีระชัย สิทธิจันทร ตัวแทน ส.อบต.หมูที่ ๙  กรรมการ 

(3)   นายสมศรี  นารา  ตัวแทน ส.อบต.หมูที่ ๑๐   กรรมการ 

(4)   นายประเวท ลอมจันทร ตัวแทน ประชาคม  กรรมการ 

(5)   นายสมพงษ กระดานลาด  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 

  (6)    นายนฤพล  สุทธิโคตร       ผูอํานวยการ รพสต.ตําบลโนนทัน   ผูแทนภาคราชการ      กรรมการ                    

(7)   นายวีระพันธ  สาฆะ          ผูอํานวยการโรงเรียนบานภูพานคํา  ผูแทนภาคราชการ      กรรมการ 

(8)   นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล รองปลัด อบต.โนนทัน                 กรรมการ 

(9)   นายราเชนทร  สุขสบาย หัวหนาสํานักปลัด อบต.โนนทัน      กรรมการ 

(10)  นายอุทิศ พรมแกว    ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

(11) นายประศักดิ์  ทูนธรรม   ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

(12) นางสาววิชุดา พลนามอินทร  ผช.เจาหนาที่วิเคราะหฯ             เลขานุการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2548 ขอ 30 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยาง

นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2548 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปก 

ครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด

หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 

2561 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ

ประเมินผลที่เขาใจไดงาย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ระหวางเดือนเม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 หนา 4 

   

 

สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกกลุมอาชีพ ผลิตภัณฑชุมชน และประชาชนทั่วไป 

-แนวทางสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น 

-แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

-แนวทางการสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนและมลพิษตางๆ 

-แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขต อปท. 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น 

-แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

-แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

-แนวทางการสงเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

-แนวทางการจัดระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

-แนวทางการพัฒนาบุคลาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-แนวทางการพัฒนาศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

-แนวทางการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

-แนวทางการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

-แนวทางการสนับสนุนศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทองถิ่น 

-แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการนําหลักการมีสวนรวมมาใชในการบริหารจัดการ 

-แนวทางการบริการประชาชน 

-แนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

-แนวทางการสงเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 

-แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

-แนวทางการสงเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว 
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วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

“ท่องเที�ยวดี เศรษฐกิจดี การศกึษาดี โครงสร้างพื �นฐานดี ประชาชนปลอดภยั ใส่ใจทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม” 
 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

  พฒันาท้องถิ�นในด้านตา่งๆ และการท่องเที�ยวพิพิธภณัฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและไดโนเสาร์

โนนทัน แหล่งท่องเที�ยวภูหินลาดช่อฟ้า ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ �น โดยการส่งเสริมด้าน

การศึกษา และสาธารณสขุ และสวสัดิการสงัคมของคนชรา ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม ตลอดจน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างทางด้านพื �นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชนในตําบลโนนทัน 

  2. อนุรักษฟนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

  3. การจัดการศึกษา  การใหบริการดานสาธารณสุข อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  4. คนชรา  คนพิการ  ผูดวยโอกาส ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 

  5. คุณภาพชีวิต/รายได ของประชาชนในตําบลที่ดี 

  6. อนุรักษ  คุมครอง  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคงอยู 

  7. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
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การประเมิน/ติดตามตนเอง 
 

แบบที่ 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 

ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น :   องคการบริหารสวนโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา 

       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 

       การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 

       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 

       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 

ตําบลโนนทัน อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลําภู  อยูหางจากตัวจังหวัด  11 กิโลเมตรมี

จํานวนหมูบาน  10 หมูบาน  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ตั้งอยู      บานหวยเดื่อพัฒนา หมูที่ 

10    ตําบลโนนทัน    อําเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลําภู  

 

 อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน     ติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลน้ําพน   อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันออก  ติดกับตําบลหมากหญา   อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  

ทิศใต        ติดตอกับตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลหนองบัว อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

 1.2 พื้นที่ 

 ตําบลโนนทันมีพื้นที่ทั้งสิ้น    79   ตารางกิโลเมตร หรือ    49,812.5      ไร   แยกเปน 

พื้นที่การเกษตร                23,951   ไร     หรือประมาณ    39   ตารางกิโลเมตร 

พื้นที่ปาไม                        4,015     ไร     หรือประมาณ    6.5  ตารางกิโลเมตร 

พื้นที่อยูอาศัย                   8,000     ไร    หรือประมาณ   12   ตารางกโิลเมตร 

พื้นที่สาธารณะประโยชน , ทางหลวง ,ทหาร    พื้นที่นิคมสรางตนเอง     13,810 ไร 

หรือประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร 

 1.3 ภูมิประเทศ 

 ตําบลโนนทัน สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบสูงมีบางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่น ลาดตื้นถึงลาดลึกมี

ความสูงจากทะเลปานกลาง มีพื้นที่ยาวเปนแนวติดกับเทือกเขาภูพาน  ลาดลงไปทางทิศตะวันออก  เปนที่ลาด

เชิงเขา ทิศตะวันตกเปนภูเขาเปนสวนมาก  มีถนนสายสําคัญผานตําบลคือ  ทางหลวงหมายเลข  210  จาก

จังหวัดอุดรธานี  -  เลย  สภาพพื้นดินสวนใหญเปนดินปนทรายและลูกรัง  ไมสามารถเก็บน้ําหรืออุมน้ําในฤดู

แลง  

 

  

 

 

 

 

1.4 จํานวนหมูบาน 
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 จํานวนหมูบานในเขต   องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน   ทั้งหมด    10  หมูบาน  คือ 

  หมูที่  1  บานโนนทัน 

  หมูที่  2  บานโนนทอง 

  หมูที่  3  บานโคงสวรรค 

  หมูที่  4  บานถ้ํากลองเพล 

  หมูที่  5  บานอางบูรพา 

  หมูที่  6  บานหวยเดื่อ 

  หมูที่  7  บานภูพานคํา   

หมูที่  8  บานหนองบัวเหนือ 

  หมูที่  9  บานหวยเดื่อเหนือ 

  หมูที่ 10  บานหวยเดื่อพัฒนา 

 1.5  ประชากร  

  ประชากรในตําบลโนนทันมีทั้งสิ้น  7,539 คน  แยกเปนชาย  3,750 คน  หญิง 3,789 คน                      

มีความหนาแนนเฉลี่ย 92 คน/ตารางกิโลเมตร(ขอมูลจากทะเบียนราษฎร   พฤศจิกายน  2560) 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชาย(คน) หญิง  (คน) รวม 

1 บานโนนทัน 529 499 1,028 

2 บานโนนทอง 466 509 975 

3 บานโคงสวรรค 200 205 405 

4 บานถ้ํากลองเพล 596 571 1,167 

5 บานอางบูรพา 309 278 587 

6 บานหวยเดื่อ 170 202 372 

7 บานภูพานคํา 413 377 790 

8 บานหนองบัวเหนือ 297 309 606 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 326 316 642 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 444 515 959 

รวมทั้งสิ้น 3,750 3,781 7,531 

 

 

 

1.6  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ระหวางเดือนเม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 หนา 9 

   

  จํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนทันมีทั้งหมด   2,276   ครัวเรือน 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน/ หลัง 

1 บานโนนทัน 288 

2 บานโนนทอง 266 

3 บานโคงสวรรค 142 

4 บานถ้ํากลองเพล 321 

5 บานอางบูรพา 172 

6 บานหวยเดื่อ 150 

7 บานภูพานคํา 260 

8 บานหนองบัวเหนือ 190 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 205 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 282 

รวมทั้งสิ้น 2,276 

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 2.1 อาชีพ 

  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร   คือ  ทํานา  ทําไร  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  

คาขาย  เครื่องปนดินเผา  และรับจางทั่วไป  ซึ่งสวนใหญจะเปนการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่หลังฤดู

เก็บเกี่ยวเพื่อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบลโนนทัน  คือ  มนัสําปะหลัง,  ออย,  ขาว,  มะเขือ

เทศ,  ลําไย,  มะขาม,  มะมวง  และพืชผักทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 
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-แผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564) ที่มีในแผนพัฒนาตําบลสี่ป ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 

จํานว

น 
งบประมาณ 

จําน

วน 
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

จําน

วน 
งบประมาณ 

1.พัฒนาดานการ

สงเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนทองถิ่นตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6 

 

 

 

1,860,000.00 

 

 

 

8 

 

 

 

1,320,000.00 

 

 

 

8 

 

 

 

7,360,000.00 

 

 

 

11 

 

 

 

2,520,000.00 

 

 

 

2.การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม

ทองถิ่น 

5 

 

 

 

360,000.00 

 

 

 

5 

 

 

 

360,000.00 

 

 

 

5 

 

 

 

360,000.00 

 

 

 

5 

 

 

 

360,000.00 

 

 

 

3.การพัฒนาดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

ในชุมชนในทองถิ่น 

203 

 

 

266,756,190.00 

 

 

183 

 

 

287,216,790.00 

 

 

185 

 

 

364,450,290.00 

 

 

144 

 

 

283,085,290.00 

 

 

4. การพัฒนา

ดานศิลธรรม

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

15 

 

 

59,625,000.00 

 

 

19 

 

 

60,085,000.00 

 

 

16 

 

 

60,085,000.00 

 

 

19 

 

 

60,085,000.00 

 

 

รวม 229 328,601,190.00 215 348,801,790.00 214 432,255,290.00 179 346,050,290.00 
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-แผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564) ที่ไดจัดทํางบประมาณประจําป 2561 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน คิด

เปน 
งบประมาณ 

คิดเปน

รอยละ โครงการ โครงการ 

1.พัฒนาดานการสงเสริม

เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6 

 

 

2.65 

 

 

1,860,000.00 

 

 

0.57 

 

 

4 

 

 

4.59 

 

 

80,000.00 

 

 

0.78 

 

 

2.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมทองถิ่น 
5 

 

2.21 

 

360,000.00 

 

0.11 

 

1 

 

1.15 

 

200,000.00 

 

1.95 

 

3.การพัฒนาดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนในทองถิ่น 
203 

 

88.5 

 

265,200,190.00 

 

81.08 

 

83 

 

91.95 

 

9,966,720.00 

 

96.49 

 

4. การพัฒนาดานศิลธรรม

วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 
15 

 

6.64 

 

59,625,000.00 

 

18.24 

 

2 

 

2.30 

 

80,000.00 

 

0.78 

 

รวม 229   326,967,190.00   90   10,326,720.00   

 

สรุป 

โครงการทีน่ําเขาแผนพัฒนาตําบลสี่ป ประจําปงบประมาณ 2561               จํานวน       229    โครงการ 

โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2561            จํานวน        90     โครงการ 

คิดเปนรอยละ             90  x  100              =      39.30   % 

               229 

 

 

 

 

 

 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบที่ 2 
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 ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 

  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบล   4 ป 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาตําบล  4  ป 

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561 รอบที่ 2 

สรุป 

โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2561           จํานวน        87     โครงการ 

โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน         25     โครงการ 

โครงการทีด่ําเนินการแลว หวงไตรมาสที่ 1 และ 2                    จํานวน         52      โครงการ 

โครงการทีด่ําเนินการแลว หวงไตรมาสที่ 3 และ 4                    จํานวน         27      โครงการ 

คิดเปนรอยละ           79    x  100 =  87.77  % 

             90 

 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที ่
ดําเนินการแลว 

จํานวนโครงการที ่
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการสงเสริม

เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 -   2  - - 4 4.44 

2.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมทองถิ่น 

1  - - - - - - 1 1.11 

3.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนใน

ทองถิ่น 

74  
- 

 

- 

 
9   -   83 92.22 

4.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานศิลธรรม

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

2  - - - - - - 2 2.22 

รวม 79    13   - 90 100 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

-ไมมี- 

สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช

เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

 2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย

ความลาชา 

 3. ไดรับงบประมาณลาชา 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 

 ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ

ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 

 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 

 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว 

1. พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1. โครงสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ 

กองสวัสดิการสังคม ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 

ไมไดดําเนินการ 

2. โครงการสงเสริม 

อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

10,000.00 
ไมไดดําเนินการ  
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

3. โครงการอนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพฯ 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 

ดําเนินการแลว 
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61 

4. โครงการรักน้ํา รักปา 

รักแผนดิน 

กองสาธารณสุขฯ ตาม

ขอบัญญัติ 

30,000.00 
ดําเนินการแลว 

    
 

2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น 

โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

5. โครงการตาม

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ ตาม

ขอบัญญัติ 

200,000.00 

ดําเนินการแลว 

        
 

3. การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น 
 

โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

6. คาใชจายในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดและการ

จัดทําหรือปรับขอมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย 

 กองคลัง ตาม

ขอบัญญัติ 

100,000.00 

ดําเนินการ         

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

7. โครงการจัดทําแผน

แมบทตําบลโนนทัน 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 
ไมไดดําเนินการ 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

8. โครงการรณรงคทํา

ความสะอาดหมูบาน 

กองสาธารณสุขฯ ตาม

ขอบัญญัติ 

30,000.00 ดําเนินการแลว 

 

9. โครงการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ ตาม

ขอบัญญัติ 

100,000.00 
ดําเนินการแลว 

10. โครงการกอสราง

ถนน คสล.ศาลา

กลางบานเชื่อมหนอง

แวงกุดโสน (หมูที่ 3) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

300,000.00 

ดําเนินการแลว 

11. โครงการกอสราง 

ถนน คสล.ซอยบานนาย

เหมือย อุปรัตนถา (หมู

ที่ 4) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

134,750.00 

ดําเนินการแลว 

12. โครงการกอสราง 

ถนน คสล.ซอยบานนาย

เคน กานศรีรัตน (หมูที่ 

4) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

51,000.00 

ดําเนินการแลว 

13. โครงการกอสราง 

คสล. ซอยบานนางบุญ

มา ศรีมันตะ (หมูที่ 4) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

134,250.00 

ดําเนินการแลว 

14. โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. สายขาง

โรงงานไพบูลย (บาน

นายพงษศักดิ์ 

พรมนันท) (หมูที่ 8) 

 

 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

270,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

15. โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตสายซอย

บานนายพิทักษ สังฆ

รัตน (หมูที่ 10) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

208,000.00 

ดําเนินการแลว 

16. โครงการแกไข

ปญหายาเสพติด 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 

ไมไดดําเนินการ  

17. คาใชจายใน

โครงการออกประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

15,000.00 

ดําเนินการแลว 

18. โครงการอบรม

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

10,000.00 

ไมไดดําเนินการ  

19. โครงการฝกอบรม

เพื่อสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงาน

ของกลุมอาชีพ 

 กองสวัสดิการสังคม ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 

ดําเนินการแลว 

20. โครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีตําบลโนน

ทัน 

 กองสวัสดิการสังคม ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 

ไมไดดําเนินการ  

21. โครงการฝกอบรม

ทักษะอาชีพแกคนพิการ

และดอยโอกาสตําบล

โนนทัน 

 กองสวัสดิการสังคม ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 

ไมไดดําเนินการ  
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

22. คาใชจายในการทํา

แนวกันไฟปา 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

30,000.00 ดําเนินการแลว    

เมื่อวันที1่3 ก.พ. 

61 

23. โครงการเที่ยวหอย

หิน กินลําไย ไหวหลวง

ปูขาวประจําป 2561 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

250,000.00 
ดําเนินการแลว 

เมื่อวันที่ 3-5 

ส.ค.61 

24. โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

ใหแกบุคลากร ของ

องคการบริหารสวน

ตําบลโนนทัน 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

40,000.00 
ดําเนินการแลว 

เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 61 

 

25. พิธีทางศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีตางๆ 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

2,000.00 
ยังไมได

ดําเนินการ 

26. โครงการวัน

ผูสูงอายุ 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 

ดําเนินการแลว 

27. การจัดการแขงขัน

กีฬาตําบลโนนทัน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

170,000.00 

ดําเนินการแลว 

28. โครงการสงเสริม

การออกกําลังกายใน

ตําบลโนนทัน 

 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

29. โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเปน

คาอาหารกลางวันใหแก

เด็กกอนวัยเรียน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

1,113,320.00 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

30. โครงการสนับสนุน

คาใชจายจัดซื้ออาหาร

เสริม(นม) 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

289,500.00 

ดําเนินการแลว 

31. โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับโรงเรียน

พระราชดําริและ

โรงเรียนในสังกัด 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

2,324,000.00 

ดําเนินการแลว 

32. กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

22,000.00 

ดําเนินการแลว 

33. โครงการลูกเสือ 

เนตรนารี 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

22,000.00 

ดําเนินการแลว 

34. โครงการจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 
ดําเนินการแลว 

(รร.รมเกลา) 

35. โครงการจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

15,000.00 
ดําเนินการแลว  

(รร.บานอางบูพา) 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

36. โครงการจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

15,000.00 
ดําเนินการแลว   
(รร.บานภูพานคํา) 

37. โครงการจัดซื้อสื่อ

การเรียนการสอน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

20,000.00 
ดําเนินการแลว    

(รร.บานโนนทัน) 

38. อุดหนุนกิจกรรม

การแขงขันกีฬา

ระดับประถมในเขต

ตําบลโนนทัน 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

ตาม

ขอบัญญัติ 

60,000.00 

ดําเนินการแลว 

39. อุดหนุนหมูบานใน

ตําบลโนนทันเพื่อจาย

เปนคาใชจายใน

โครงการเที่ยวหอยหิน 

กินลําไย ไหวหลวงปู

ขาว 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

70,000.00 

ดําเนินการแลว 

เมื่อวันที่ 3-5  

ส.ค. 61 

40. โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับศูนย

ยุติธรรมชุมชน 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

- ดําเนินการแลว    

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 

61 

41. โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลโนน

ทัน 

กองสวัสดิการสังคม ตาม

ขอบัญญัติ 

10,000.00 

ยังไมดําเนินการ 

42. โครงการสํารวจ

และขึ้นทะเบียนจํานวน

สุนัขและแมว 

 กองสาธารณสุขฯ ตาม

ขอบัญญัติ 

- 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

43. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงหินคลุก

พรอมเกรดเกลี่ย)สาย

บานโนนทันนอย ( คุมที่ 

9 ) เชื่อม ชุมชนเกษตร

สวนยางนายหนู แกว

หลอ 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

99,650.00 

ดําเนินการแลว 

44. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงหินคลุก

พรอมเกรดเกลี่ย)สาย

จากถนนลาดยาง-เชื่อม

หนองกอก ม.1 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

88,800.00 

ดําเนินการแลว 

45. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังลงหินคลุก

พรอมเกรดเกลี่ย)สาย

จากถนนลาดยาง-เชื่อม

ชุมชนเกษตรนายอนันต 

ทองมะคา ม.1 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

51,950.00 

ดําเนินการแลว 

46. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงหินคลุก

พรอมเกรดเกลี่ย)สาย

คุมที่ 14 ? เชื่อมชุมชน

เกษตรพอชวน จัน

มนตรี ม.1 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

29,600.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

47. โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา บานโนน

ทัน หมูที่ 1 ตําบลโนน

ทัน อําเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลําภู (สาย

ชุมชนเกษตรนายอนันต 

ทองมะคา) ม.1 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 

กําลังดําเนินการ 

48. โครงการกอสราง

รางระบายน้ําแบบ

สําเร็จรูปสายกลางบาน 

( รางรูปตัวยู) หมู 2 

บานโนนทอง 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

400,000.00 

ดําเนินการแลว 

49. โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา บานอาง

บูรพา( สายหลังวัดถ้ํา

อางศิลาอาสน ) ม.5 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

320,000.00 

กําลังดําเนินการ 

50. โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงสูง และขยาย

เขตไฟฟาแรงต่ํา(สาย

อางหมากพับ-วัดถ้ําเทพ

นิมิต)ม.6 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

320,000.00 

กําลังดําเนินการ 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

51. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงดินลูกรัง

พรอมเกรดเกลี่ย) ถนน

ลูกรังสายบากกแต ม.7 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

60,000.00 

ดําเนินการแลว 

52. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงดินลูกรัง

พรอมเกรดเกลี่ย) ถนน

ลูกรังสายดงขวาง ม.7 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

98,000.00 

ดําเนินการแลว 

53. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงดินลูกรัง

พรอมเกรดเกลี่ย) ถนน

ลูกรังสายภูหินลาดชอ

ฟา ม.7 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

80,000.00 

ดําเนินการแลว 

54. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงดินลูกรัง

พรอมเกรดเกลี่ย) ถนน

ลูกรังสาย พล.ต.อ.สม

เพียร เอกสมญา ม.7 

 

 

 

 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

41,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

55. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง(ลงดินลูกรัง

พรอมเกรดเกลี่ย) ถนน

ลูกรังสายวัดถ้ําน้ําทิพย 

ม.7 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

41,000.00 

ดําเนินการแลว 

56. โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา บานหนอง

บัวเหนือ หมูที่ 8 สาย

กลางบาน ? เชื่อมสาม

แยกบานโนนทอง 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 

กําลังดําเนินการ 

57. โครงการวางทอ

ระบายน้ําขนาด 

0.40x1.00 เมตร พรอม

บอพักบานหวยเดื่อ

เหนือหมูที่ 9 (สายศาลา

ประชาคมหมูบาน) 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

530,000.00 

ดําเนินการแลว 

58. โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค 

(กิจการสภาฯ) 

 

 

 

 

 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

223,400.00 

ดําเนินการแลว 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ระหวางเดือนเม.ย. 2561 – ต.ค. 2561 หนา 24 

   

โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

59. โครงการกอสรางรั้ว

และปรับปรุงภูมิทัศน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ถ้ํากลองเพล หมูที่ 4 

บานถ้ํากลองเพล 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

350,000.00 

ดําเนินการแลว 

60. โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝาเพดาน หอง

กองคลัง องคการ

บริหารสวนตําบลโนน

ทัน 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

9,500.00 

ดําเนินการแลว 

61. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายสามแยก

บานโนนทันนอย-เชื่อม

ถนนลาดยาง อด. 

4009(บานหวยเดื่อ-คํา

ผักกูด) ม.1 

กองชาง เงินสะสม 70,000.00 

ดําเนินการแลว 

62. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายสามแยก

เกษตรพอเพียง(นานาย

เหรียญทอง เกตุสิงห)

บานโนนทัน ม.1 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

63. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานโนน

ทอง-เชื่อมหนองขุน ม.2 

 

 

 

กองชาง เงินสะสม 70,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

64. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานโนน

ทอง-เชื่อมชุมชนเกษตร

นานายลี ชามนตรี ม.2 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

65. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานโคง

สวรรค หมู 3 -เชื่อม

บานโนนทอง หมู 2 (ม.

3) 

กองชาง เงินสะสม 100,000.00 

ดําเนินการแลว 

66. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายแยกบา

นกยูง ?เชื่อมเขตตอ

ตําบลหนองออ อ.หนอง

วัวซอ จ.อุดรธานี ม.4 

กองชาง เงินสะสม 50,000.00 

ดําเนินการแลว 

67. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายอางเก็บ

น้ําหวยสีเสียด -เชื่อม

ชุมชนหนองกอก ม.5 

กองชาง เงินสะสม 50,000.00 

ดําเนินการแลว 

68. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายศรีรุง-

เชื่อมคําผักกูด ม.5 

กองชาง เงินสะสม 50,000.00 

ดําเนินการแลว 

69. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายอางหมาก

พับ -เชื่อมวัดถ้ําเทพ

นิมิตร ม.6 

 

กองชาง เงินสะสม 50,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

70. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายชุมชน

เกษตรลําหวยเดื่อ(ซอย

นานายสัมฤทธิ์ ไชย

วงษ) ม.6 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

71. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายซอย

ปมน้ํามันบางจาก       

หมูที่ 6 

กองชาง เงินสะสม 20,000.00 

ดําเนินการแลว 

72. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายรอบ

หมูบาน-ฝายบานภูหิน

ลาดชอฟา ม.7 

กองชาง เงินสะสม 40,000.00 

ดําเนินการแลว 

73. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานภู

พานคํา-เชื่อมฝายบาน

ดานทิศตะวันออก ม.7 

กองชาง เงินสะสม 10,000.00 

ดําเนินการแลว 

74. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานภู

พานคํา-เชื่อมลําหวย

เทา ม.7 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

75. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายบานภู

พานคํา-เชื่อมชุมชน

เกษตรนายกอง ผิวทอง 

ม.7 

กองชาง เงินสะสม 10,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

76. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายนายจรัส 

ซาหยอง ม.7 

กองชาง เงินสะสม 10,000.00 

ดําเนินการแลว 

77. โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังสายโรงงาน

ไพบูลย-เชื่อม

ถนนลาดยางเสนไปวัด

ถ้ํากลองเพล ม.8 

กองชาง เงินสะสม 70,000.00 

ดําเนินการแลว 

78. โครงการขยายเขต

ประปา(ขยายทอเมนต) 

หมู 8 บานหนองบัว

เหนือ ม.8 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

79. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายจากบาน

หวยเดื่อพัฒนา-เชื่อม

แยกหลุบใหญ ม.10 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

80. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายสามแยก

ไรนาสวนผสม-เชื่อม

หลุบใหญ ม.10 

กองชาง เงินสะสม 30,000.00 

ดําเนินการแลว 

81. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายหลัง

อาคารไดโนเสาร-เชื่อม

ตาดโตน ม.10 

 

กองชาง เงินสะสม 40,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

82. โครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

110,000.00 ดําเนินการแลว

เมื่อ12-14 

กันยายน 61 

 

83. อุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

10,000.00 

ไมไดดําเนินการ 

 

 

 

84. อุดหนุนโครงการ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด อําเภอเมือง

หนองบัวลําภ ู

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

10,000.00 

ไมไดดําเนินการ 

85. โครงการซอมแซม

ถนนลูกรังสายสามแยก

วัดถ้ําหมากหมาง-เชื่อม

ภูผาเพ 

 

 

กองชาง เงินสะสม 50,000.00 

ดําเนินการแลว 

86.โครงการจัดซื้อ

คุรุภัณฑปมลม 

กองชาง ตาม

ขอบัญญัติ 

25,000.00 

ดําเนินการแลว 
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โครงการ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

87.โครงการขุดลอกรอง

ระบายน้ําจากสามแยก

หวยเดื่ออางบูรพา ถึง

สะพานขาว หมู 9 บาน

หวยเดื่อเหนือ ยาว 350 

เมตรตําบลโนนทัน 

อําเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลําภ ู

กองชาง 
เงินสํารอง

จาย 
10,000 ดําเนินการแลว 

88.โครงการซอมแซม

ถนนลําเลียงพืชผล

ทางการเกษตรสายสิบ

สองพี่นอง หมู 7 บานภู

พานคํา ตําบลโนนทัน

อําเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลําภ ู

กองชาง 
เงินสํารอง

จาย 
43,000 ดําเนินการแลว 
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4. การพัฒนาดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

อบต.โนนทัน 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
แหลงที่มา 

งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

89. โครงการ

ประชาสัมพันธ ลานคา

ชุมชนหวยเดื่อ 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

50,000.00 
ดําเนินการแลว      

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 

90. โครงการ

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวในเขตตําบล

โนนทัน 

สํานักงานปลัด  ตาม

ขอบัญญัติ 

30,000.00 
ดําเนินการแลว       

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 

61 

รวม  10,366,720.00 
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สวนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

                      โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  200  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     116    ราย 

             - หญิง  จํานวน      184    ราย 
 

 อาย ุ - ต่ํากวา   20   ป จํานวน   14  ราย    - 20 – 30 ป  จํานวน   32  ราย     - 31 – 40 ป  จํานวน   85ราย 

  -  41 – 50 ป      จํานวน  91 ราย - 51 – 60 ป  จํานวน   67  ราย     - มากกวา  60  ป  จํานวน  11 ราย 
 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา       จํานวน   95    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    69   ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเทา     จํานวน    10    ราย   - ปริญญาตรี      จํานวน    10   ราย 

 - สูงกวาปริญญาตรี               จํานวน     1    ราย    - อื่นๆ            จํานวน    15   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จํานวน9  ราย   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน      9   ราย 

   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว   จํานวน    16  ราย       - รับจาง                จํานวน    31   ราย 

   - นักเรียน นักศึกษา     จํานวน     15 ราย     - เกษตรกร             จํานวน   120    ราย     

- อื่นๆ จํานวน  -  ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ

มาก 

(ราย) 

คิดเปน

รอยละ 

พอใจ 

(ราย) 

คิดเปน

รอยละ 

ไมพอใจ 

(ราย) 

คิดเปน

รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 87 43.5 59 29.5 54 27.0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 81 40.5 72 36.0 47 23.5 

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 79 39.5 75 37.5 46 23.0 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 88 44.0 82 41.0 30 15.0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 82 41.0 79 39.5 39 19.5 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 75 37.5 85 42.5 40 20.0 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 81 40.5 85 42.5 34 17.0 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 88 44.0 79 39.5 33 16.5 

9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 89 44.5 79 39.5 32 16.0 
 
หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   200    ราย    
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ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.โนนทันในภาพรวม ปรากฏวา ในจํานวน 

หัวขอประเด็น ทั้ง 9  ขอ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยูที่รอยละ  46.66,  พอใจ อยูที่รอยละ  38.61,  และไมพอใจอยู

ที่รอยละ  19.72 

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละ

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.6 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.0 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.1 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.6 

รวม 8.4 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทองถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.4 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.4 
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ยุทธศาสตรที่  3ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.2 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.3 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.1 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.5 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.5 

 

 

ยุทธศาสตรที่  4 ดานการพัฒนาการดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.4 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.3 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.1 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.4 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 

8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.5 
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ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการ

ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

  2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน 

  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจะ

ดําเนินการ 

  4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีเพิ่มมากขึ้น 

  5. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไป

ดวยความลาชา 

6. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทํางาน ของ  องคกร ทําใหการ 

ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
   

ขอเสนอแนะ 

  1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 

  2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชน

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง  

  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 

ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 

   

 

 
 


