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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 

 (๑)   นายเคน  บูรณาเวช  สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.คัดเลือก ประธานกรรมการ  

 (2)   นายธนกฤต ศรีลาวงศ สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.คัดเลือก  กรรมการ 

(3)   นายประเวท ลอมจันทร  ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก กรรมการ 

(4)   นายสมพงษ กระดานลาด ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก กรรมการ 

(5)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนทัน   ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารคัดเลือก กรรมการ 

(6)   ผูอํานวยการ รพ.สต.ตําบลโนนทัน  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารคัดเลือก กรรมการ 

(7)   นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล   รองปลัด อบต.โนนทัน                                กรรมการ 

(8)   นายราเชนทร  สุขสบาย  หัวหนาสํานักปลัด อบต.โนนทัน   กรรมการ 

(9)  นายจันทร โชติบานขาม  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก   กรรมการ 

(๑0)  นายบุญ  ดาวัน     ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก   กรรมการ 

(11)  นายสมศรี  นารา   สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.คัดเลือก        กรรมการและเลขานุการ 

           (12) นางสาววิชุดา พลนามอินทร             ผช.นักวิเคราะหฯ                             ผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทันมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปก 

ครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด

หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 

2560 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ

ประเมินผลที่เขาใจไดงาย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 3 

   

 

 

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 
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สวนที่ 3 

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   ตารางกิโลเมตร 

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  
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1.4 จํานวนหมูบาน 

 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  7,544 คน  แยกเปนชาย  3,755 คน  หญิง 3,789 คน                      

มีความหนาแนนเฉลี่ย 92 คน/ตารางกิโลเมตร(ขอมูลจากทะเบียนราษฎร   พฤศจิกายน  2560) 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชาย(คน) หญิง  (คน) รวม 

1 บานโนนทัน 529 503 1,032 

2 บานโนนทอง 469 506 975 

3 บานโคงสวรรค 202 209 411 

4 บานถ้ํากลองเพล 598 570 1,168 

5 บานอางบูรพา 308 275 583 

6 บานหวยเดื่อ 167 204 371 

7 บานภูพานคํา 412 384 796 

8 บานหนองบัวเหนือ 298 312 610 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 325 318 643 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 447 508 955 

รวมทั้งสิ้น 3,755 3,789 7,544 
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1.6  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 

  จํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนทันมีทั้งหมด   2,304   ครัวเรือน 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน/ หลัง 

1 บานโนนทัน 291 

2 บานโนนทอง 268 

3 บานโคงสวรรค 143 

4 บานถ้ํากลองเพล 325 

5 บานอางบูรพา 175 

6 บานหวยเดื่อ 150 

7 บานภูพานคํา 265 

8 บานหนองบัวเหนือ 192 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 209 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 286 

รวมทั้งสิ้น 2,304 

 

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 
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องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 

-แผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564) ที่มีในแผนพัฒนาตําบลสี่ป ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.พฒันาดา้นการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนทอ้งถิ�น

ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6 1,860,000 6 1,220,000 6 7,260,000 9 2,420,000 

2.การพฒันาดา้น

การบริหาร

จดัการและ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมช

าติ และ

สิ�งแวดลอ้ม

ทอ้งถิ�น 

5 360,000 7 930,000 7 460,000 7 460,000 

3.การพฒันาดา้น

การพฒันา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใน

ชุมชนในทอ้งถิ�น 

200 265,044,190 239 367,879,590 196 362,152,290 146 283,085,290 

4. การพฒันา

ดา้นศิลธรรม

วฒันธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

15 59,625,000 19 59,375,000 19 60,085,000 19 60,085,000 

รวม 226 326,889,190 271 429,404,590 228 429,957,290 181 346,050,290 
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-แผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564) ที่ไดจัดทํางบประมาณประจําป 2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ 

ทั�งหมด 

จํานวน ร้อย

ละ 
งบประมาณ 

จํานวน ร้อย

ละ 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ 

1.พฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนทอ้งถิ�นตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6 2.21 1,220,000.00 2 2.5 45,000.00 

2.การพฒันาดา้นการบริหาร

จดัการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มทอ้งถิ�น 

7 2.58 930,000.00 1 1.25 20,000.00 

3.การพฒันาดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนในทอ้งถิ�น 

239 88.19 367,879,590.00 73 91.25 12,690,110.00 

4. การพฒันาดา้นศิลธรรม

วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

19 7.01 59,375,000.00 4 5 420,000.00 

รวม 271   429,404,590.00 80   13,175,110.00 

สรุป  โครงการที�นาํเขา้แผนพฒันาตาํบลสี�ปี ประจาํปีงบประมาณ 2562      จาํนวน        271  โครงการ 

          โครงการที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2562  จาํนวน        80     โครงการ 

           คิดเป็นร้อยละ    80   x  100 คิดเป็นร้อยละ = 29.52 %   

               271 

รายงานผลการดําเนินงาน  

 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 2562   
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  - สรุปผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

อนุมัติงบประมาณ โครงการที�ดําเนินการ 

จํานวน ร้อย

ละ 
งบประมาณ 

จํานวน ร้อย

ละ 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ 

1.พฒันาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนทอ้งถิ�นตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 2.5 45,000 0 0 0 

2.การพฒันาดา้นการบริหาร

จดัการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มทอ้งถิ�น 

1 1.25 20,000 1 1.64 5,800 

3.การพฒันาดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนในทอ้งถิ�น 

73 91.25 12,690,110 60 91.8 9,976,678 

4. การพฒันาดา้นศิลธรรม

วฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

4 5 420,000 4 6.56 419,898 

รวม 80 13,175,110 65 10,402,376 

สรุป 

โครงการที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2562  จาํนวน    80     โครงการ 

โครงการที�ดาํเนินการ ประจาํปี 2562                                                    จาํนวน    65    โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ    65   x  100     คิดเป็นร้อยละ = 81.25 % 

                                80 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ชื�อโครงการ 
หน่วยงานที

รับผดิชอบ 

แหล่งที�มา งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการขุดลอกห้วยสีเสียด 
กองช่าง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

2,000,000 ดาํเนินการแลว้ 

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 

ชื�อโครงการ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

แหล่งที�มา งบตาม

ขอ้บญัญติั/เทศ

บญัญติั 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

พฒันาด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนท้องถิ�นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. โครงการฝึกอบรมเพื�อส่งเสริม

พฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพ

ต่างๆตามแนวพระราชดาํริและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงภายในตาํบลโนนทนั 

กองสวสัดิการ

สังคม 

ตามขอ้บญัญติั 5,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

2. โครงการอนุรักษ ์พนัธุกรรมพืชอนั

เนื�องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพฯ 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 40,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 
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การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมท้องถิ�น 

3. โครงการอบรมเพื�อส่งเสริม พื�นที�สี

เขียว และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิต

อาสา สร้างป่า รักษน์ํ�า 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 20,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

การพัฒนาด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในท้องถิ�น 

4. โครงการจดัทาํแผนแม่บทตาํบลโนน

ทนั 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 10,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

5. โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก กอง

สาธารณสุข 

ตามขอ้บญัญติั 60,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

6. โครงการส่งเสริมการจดัการขยะมูล

ฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะโดยชุมชน 

กอง

สาธารณสุข 

ตามขอ้บญัญติั 10,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

7. โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ  กองสวสัดิการ

สังคม 

ตามขอ้บญัญติั 90,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยนายสุภีร์ 

อรรคฮาด หมู่ที� 2 

 กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 50,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลา

กลางบา้นเชื�อมหนองแวงกุดโสน (หมู่ที� 

3) 

 กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 320,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

10. โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

11. โครงการฝึกอบรมเพื�อส่งเสริมพฒันา

ศกัยภาพการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพ 

 กองสวสัดิการ

สังคม 

ตามขอ้บญัญติั 20,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

12. โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีตาํบล

โนนทนั 

 กองสวสัดิการ

สังคม 

ตามขอ้บญัญติั 5,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

13. โครงการอบรมและจดัทาํแนว

ป้องกนัไฟป่า 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 หนา 14 

   

14. พิธีทางศาสนาศิลปวฒันธรรมและ

ประเพณีต่างๆ 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 2,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

15. โครงการส่งเสริมการออกกาํลงักาย

ในตาํบลโนนทนั 

กอง

สาธารณสุข 

ตามขอ้บญัญติั 50,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

16. โครงการส่งตวันกักีฬาตาํบลโนนทนั กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 30,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

17. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจดัซื�อ

อาหารเสริม(นม) 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 1,372,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

18. โครงการอาหารกลางวนัสาํหรับ

โรงเรียนพระราชดาํริและโรงเรียนใน

สังกดั 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 2,382,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

19. กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 22,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

20. โครงการลูกเสือ เนตรนารี กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 22,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

21. อุดหนุนกิจกรรมการแข่งขนักีฬา

ระดบัประถมในเขตตาํบลโนนทนั 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 60,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

22. อุดหนุนกิจการกาชาดจงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 20,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

23. อุดหนุนหมู่บา้นในตาํบลโนนทนัเพื�อ

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเที�ยวหอย

หิน กินลาํไย ไหวห้ลวงปู่ขาว 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 70,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

24. โครงการขุดลอกหว้ยสีเสียด 
กองช่าง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

2,000,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

25. โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบั

ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 10,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

26. โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการ

ดาํเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตาํบล

โนนทนั 

กองสวสัดิการ

สังคม 

ตามขอ้บญัญติั 50,000.00 ดาํเนินการไม่ใช้

งบประมาณ 
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27. โครงการตามพระราชดาํริดา้น

สาธารณสุข 

กอง

สาธารณสุข 

ตามขอ้บญัญติั 200,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

28. โครงการสาํรวจและขึ�นทะเบียน

จาํนวนสุนขัและแมว 

กอง

สาธารณสุข 

ตามขอ้บญัญติั 20,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

29. โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 45,110.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

30. อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื�อ

เอาชนะยาเสพติด จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 10,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

31. อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด อาํเภอเมือง

หนองบวัลาํภู 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 10,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

32. โครงการเลือกตั�งขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลโนนทนั 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 200,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

33. โครงการจดัทาํแผนที�ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

กองคลงั ตามขอ้บญัญติั 100,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าเพื�อ

การเกษตร ซอยเศรษฐกิจพอเพียง(ม.4) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 180,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ชุมชนเกษตรนํ�าลอด(ม.1) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 140,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขา้ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ บา้นถํ�ากลองเพล 

ระยะทางประมาณ 80 เมตร (ม.4) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 170,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย

หนองเมก็ (4) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 130,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

38. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าซอย

หนองเมก็ (4) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 40,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าเพื�อ

การเกษตรสายหลงัวดัถํ�าอ่างสิลาอาสน์ (ม.5) 
กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 150,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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40. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจาก

สายอ่างหมากพลบั-ถํ�าเทพนิมิตร (ม.6) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 320,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

41. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดย

การลงหินลูกรัง) สายมิยาซาวา่ (ม.7) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 120,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ๋ากกแต ้

(ม.7) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 200,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

43. โครงการติดตั�งระบบแผงโซล่าเซล

ระบบประปาหมู่บา้น (ม.8) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 170,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

44. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าสาย

สามแยกหว้ยขวัหมีไปโปร่งชา้ง(ม.8) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 70,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

45. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า ม.8 

เชื�อม ม.4(ม.8) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 80,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

46. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

ประจาํหมู่บา้นประจาํที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น 

(9) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 120,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

47. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�าขนาด 

0.50x0.50 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมขดุ

ลอกร่องระบายนํ�า(9) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 200,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

48. โครงการวางท่อเมนตส่์งนํ�าประปา 

จากโรงกรองนํ�าประปา หมู่ 5 - ถึงบา้น

หว้ยเดื�อพฒันา ม.10 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 320,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินการ 

เนื�องจากไดรั้บ

งบจากจงัหวดั 

49. โครงการปรับปรุงฝ้าเพลดานอาคาร 

919 พร้อมระบบไฟฟ้า 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 180,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

50. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า

สาํเร็จรูปจากสามแยกอ่างบูรพา - ภูหิน

ลาดช่อฟ้า 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 170,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น

โนนทอง - หนองขุ่น (ม.2) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 270,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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52. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลา

กลางบา้นเชื�อมหนองแวง กดุโสน (หมู่ที� 3) 

กองช่าง ตามขอ้บญัญติั 320,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

53. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

สามแยก P C land-เชื�อมถนนชุมชน

เกษตรนํ�าลอด 1หมู่ที� 1 บา้นโนนทนั 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

60,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

54. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

สามแยก P C land -เชื�อมถนนชุมชน

เกษตรนํ�าลอด 2 หมู่ที� 1 บา้นโนนทนั 

ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

40,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

55. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

ถนนลาดยาง PC land ? เชื�อมชุมชน

เกษตรหนองบวัใตห้มู่ที� 1 บา้นโนนทนั 

ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

40,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

56. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

บา้นโนนทอง - เชื�อมหนองขุ่น(ต่อจาก

ถนนคอนกรีต) หมู่ที� 2 บา้นโนนทอง 

ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

14,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

57. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า

สาํเร็จรูปสายกลางบา้น(รางรูปตวัย)ู

บริเวณหนา้วดัสิริสาลวนั หมู่ที� 2 บา้น

โนนทอง ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

186,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

58. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื�อ

การเกษตรสายบ๋านกยงูหมู่ที� 4 บา้นถํ�า

กลองเพล 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

130,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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59. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื�อ

การเกษตรสายแยกวดัถ ํ�าหมากหม่าง ? 

เชื�อมคาํหมากสอน หมู่ที� 4 บา้นถํ�ากลอง

เพล 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

70,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ซอยคุม้ภูกลอย 1 หมู่ที� 5 บา้นอ่าง

บูรพา ตาํบลโนนทนั 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

60,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ซอยคุม้ภูกลอย 2 หมู่ที� 5 บา้นอ่าง

บูรพา ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

140,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

62. โครงการก่อสร้างหอถงัสูง หมู่ที� 6 

บา้นหว้ยเดื�อ ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

200,000.00 ไม่ได้

ดาํเนินงาน 

63. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

หว้ยเทา หมู่ที� 7 บา้นภูพานคาํ ตาํบลโนน

ทนั อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

50,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

64. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวดั

ภูหินลาดช่อฟ้า หมู่ที� 7 บา้นภูพานคาํ 

ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

75,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

65. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสิบ

สองพี�นอ้ง หมู่ที� 7 บา้นภูพานคาํ ตาํบล

โนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

50,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

66. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

ชุมชนเกษตรบา้นภูพานคาํ 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

25,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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67. โครงการวางท่อระบายนํ�าซอยเจริญ

สุข 1 หมู่ที� 8 บา้นหนองบวัเหนือ ตาํบล

โนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

162,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

68. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย

สามคัคีธรรม 2 หมู่ที� 8 บา้นหนองบวั

เหนือ 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

38,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

69. โครงการขยายเขตประปา (ท่อเมนต ์) กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

70. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

หลงัวดัอุทุมพรพิชยั- มอกระโดน 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

85,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

71. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

หลงัวดัอุทุมพรพิชยั หมู่ที�9 บา้นหว้ยเดื�อ

เหนือ ตาํบลโนนทนั อาํเภอเมือง จงัหวดั

หนองบวัลาํภู 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

85,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

72. โครงการขุดลอกลาํหว้ยโป่งแฝก กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

140,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

73. โครงการก่อสร้างฝายคนัดินลาํหว้ย

โป่งแฝกตอนบน 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

74. โครงการขุดลอกทาํความสะอาดราง

ระบายนํ�าสายกลางบา้นหมู่ที� 10 บา้น

หว้ยเดื�อพฒันา 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

75. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

สามแยกหว้ยเทา หมู่ที� 5 บา้นอ่างบูรพา - 

เชื�อมสามแยกวดัภูหินลาดช่อฟ้าหมู่ที� 7 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

120,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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บา้นภูพานคาํ 

76. โครงการติดตั�งระบบสูบนํ�าพลงังาน

แสงอาทิตยห์ว้ยตาดโตน 

กองช่าง เงินสะสม/

เงินทุนสาํรอง

สะสม 

150,000.00 ไม่ไดด้าํเดินการ 

การพฒันาด้านศิลธรรมวัฒนธรรมจารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ�น 

77. โครงการประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเที�ยวในเขตตาํบลโนนทนั 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 30,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

78. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยว 

เทศกาลเที�ยวหอยหิน กินลาํไย ไหวห้ลวง

ปู่ขาว และส่งเสริมเศรษฐกิจดา้น

การเกษตรหมู่บา้น 

สาํนกังานปลดั  ตามขอ้บญัญติั 250,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

79. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นภยัยา

เสพติด"โนนทนัเกมส์" 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 100,000.00 ดาํเนินการแลว้ 

80. โครงอุดหนุนหมู่บา้นในการจดัการ

แข่งขนักีฬาตา้นภยัยาเสพติด"โนนทนั

เกมส์" 

กองการศึกษา ตามขอ้บญัญติั 60,000.00 ดาํเนินการแลว้ 
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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 

   

 

 
 


