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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ  และจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่งเนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผล  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้
หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”และ  “ระบบประเมินที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตาม  (Monitoring)  คือ  การตรวจติดตามงาน  หรือการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการด าเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ  การควบคุมการด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีการติดตามแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าได้ตรวจไปใช้ในการ
ประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (Ongoing  Evalution)  
หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  (Ex-post Evalution)  
ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน  จะเป็นการบ่งชี้ว่า  แผนงานที่
ก าหนดไม่ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม  และประเมินผล  ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 



2.  ประโยชน์ของการก ากับติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ใช้การติดตามและประเมินผล  เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน  ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
 1. จัดสรรทรัพยากร  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
 2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน  สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด  
ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
3.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
4.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ประกอบด้วยกระบวนการ
ติดตาม  และการประเมินผลลัพธ์  การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิด  ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
5.  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 ข้อ  13  ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(3)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในห้าสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
 ข้อ  14  ให้ยกเลิกความในข้อ (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม



และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 0357  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  19  มกราคม  2561  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่  2)   
พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  ให้
ด าเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น  กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม
เพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
“   ทางดี   มีงานท า   น าด้านการศึกษา   พัฒนาการท่องเที่ยว   

 เก็บเกี่ยววัฒนธรรม     น าด้านสาธารณสุข  ” 
 

2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร     
3.  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 

3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นเพ่ือความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 
2.  พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของประชาชนในพื้นให้ดีขึ้น 
3.  พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการในพ้ืนที่ 
4.  พัฒนาและส่งเสริมด้านการบริหารและการบริการประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 
5.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 
6.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ดีข้ึน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  3 
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2561 

(ตั้งแต่วันที ่ 1  ตลุาคม  2560 – 30  กันยายน  2561) 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

-------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ / - 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 

/ - 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล / - 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน / - 
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น / - 
10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     ของท้องถิ่น              

/ - 

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด / - 
12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน / - 
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น / - 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา / - 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด / - 
16. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ / - 
17. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ / - 
 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1 

 



ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (  )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (  )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (  )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (  )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 
1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2561 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 25 3,160,000.00 21 2,474,000.00 23 3,294,000.00 24 3,494,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

28 5,039,000.00 23 2,880,000.00 27 3,710,000.00 25 3,010,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 63,005,000.00 30 52,465,000.00 48 56,215,000.00 53 62,015,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 4 600,000.00 3 350,000.00 5 680,000.00 3 350,000.00 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 28 16,246,000.00 20 9,180,000.00 21 8,430,000.00 26 15,400,000.00 

ด้านสาธารณสุข 17 7,191,500.00 16 2,272,500.00 16 2,272,500.00 16 2,272,500.00 

รวม 155 95,241,500.00 113 69,621,500.00 140 74,601,500.00 147 86,541,500.00 

 
2.  จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  113  โครงการ  งบประมาณ  14,015,000.-  
     บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 10 801,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 3,839,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,940,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร - - 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 7 386,000.00 

ด้านสาธารณสุข 5 6,049,000.00 

รวม 44 14,015,000.0 

 

 
 

 



3.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2561 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 25 3,160,000.00 100 801,000.00 3 368,355.00 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

28 5,039,000.00 9 3,839,000.00 3 2,079,210.32 

3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 63,005,000.00 13 2,940,000.00 13 2,570,000.00 

4.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 4 600,000.00 0 0.00 0 0.00 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 28 16,246,000.00 7 386,000.00 2 67,820.00 

6.ด้านสาธารณสุข 17 7,191,500.00 5 6,049,000.00 2 3,991,100.00 

รวม 155 95,241,500.00 44 14,015,000.00 23 9,076,485.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  สรุปผลการด าเนินงาน  ปี  2561 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ด้านการบรหิารและการบริการประชาชน 25 16.13 3,160,000.00 3.32 10 22.73 801,000.00 5.72 3 13.04 368,355.00 4.06 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

28 18.06 5,039,000.00 5.29 9 20.45 3,839,000.00 27.39 3 13.04 2,079,210.32 22.91 

3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 34.19 63,005,000.00 66.15 13 29.55 2,940,000.00 20.98 13 56.52 2,570,000.00 28.31 

4.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 4 2.58 600,000.00 0.63 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว 28 18.06 16,246,000.00 17.06 7 15.91 386,000.00 2.75 2 8.70 67,820.00 0.75 

6.ด้านสาธารณสุข 17 10.97 7,191,500.00 7.55 5 11.36 6,049,000.00 43.16 2 8.70 3,991,100.00 43.97 

รวม 155   95,241,500.00   44   14,015,000.00   23   9,076,485.32   

 
 
 
 
 
 



แบบท่ี  3/1  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2   
ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง   อ าเภอโนนดินแดง   
              จังหวัดบุรีรัมย ์ 
 2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่           ตุลาคม  2561 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 1.  จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุ 
ในแผนพัฒนาสามป ี

เฉพาะปี  2561 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี  2561 

โครงการที่ 
ด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ  2561 
1.ด้านการบรหิารและการบริการประชาชน 25 100 3 
2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 28 9 3 
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 13 13 
4.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 4 0 0 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว 28 7 2 
6.ด้านสาธารณสุข 17 5 2 

รวมท้ังสิ้น 155 44 23 
คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี  2561 
28.38 52.27 

  
 

 2. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  ได้ด าเนนิโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนทั่วไป  
รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน  โครงการที่อนุมัติ  จ านวน  44  โครงการ  งบประมาณ
14,015,000.-  บาท   โครงการที่ได้ด าเนินการ   23   โครงการ    งบประมาณ    9,076,485.32.-    บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 



แยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 10 801,000.00 

ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 9 3,839,000.00 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 2,940,000.00 

ดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร - - 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 7 386,000.00 

ดา้นสาธารณสุข 5 6,049,000.00 

รวม 44 14,015,000.00 

 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนดินแดง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาใน
การปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรียน 

 5,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียน 

2. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมศูนยเ์ด็ก 

 180,000.00 เพื่อปรับปรุงศูนย์เด็กให้มี
สภาพดีในการใฃ้งาน 

ศุนย์ซับคะนิง ศูนย์
ซับสมบรูณ ์

3. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นซับ
สมบูรณ์ ม.10 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

500,000.00 เพื่อให้เด็กมีสถานท่ีเรียนใน
สภาพดีขึ้น 

ศูนย์ซับสมบูรณ ์

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อถวายในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 100,000.00 เพือ่ถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการจดัหาอาหารเสริม
นม - อาหารกลางวัน 

 2,749,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับอาหารและ
อาหารเสริม 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

6. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีและัวัฒนธรรม

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
อนุรักษ์และส่งเสริม

ประชาชนรู้จักการ
อนุรักษ ์



วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

และกิจกรรมอื่นๆ ประเพณีวัฒนธรรม 

7. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเชิดชูคนดี ศรี
สังคมและอื่น ๆ 

 50,000.00 เพื่อเชิดชูคนด ี เต็มพื้นท่ี อบต. 

8. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
และสนบัสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 50,000.00 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ เต็มพื้นท่ี อบต. 

9. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจดัต้ังศูนย์
สารสนเทศการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

 5,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีศูนย์
รวมการเรียนรู ้

เต็มพื้นท่ี อบต. 

10. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการสงเคราะห์ช่วยผู้
ยากไร้ ด้อยโอกาสและอื่น 
ๆ 

 20,000.00 เพื่อช่วยผู้ยากไร้ ด้อย
โอกาส 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

11. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

 100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี
ขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

12. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 20,000.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ี. 

13. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการครอบครัวอบอุ่น
เกื้อกูลธรรมะ 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์รวม
จิตใจ 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

14. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในในการบริหาร 

 100,000.00 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารมากขึ้น 

มีศักยภาพเพิม่ขึ้น 

15. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
รับเสด็จ 

 100,000.00 เพื่อเตรียมการในการรับ
เสด็จ 

ที่ท าการอบต. 

16. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าจ้างเหมาจดัท าพวงมาลา  5,000.00 จัดท าพวงมาลาในงานพิธี
ต่าง ๆ 

พวงมาลา 

17. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

ค่าวัสดสุ านักงาน  116,000.00 วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 

18. ด้านการบริหาร
และการบริการ

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  80,000.00 วัสดุดคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์



ประชาชน 

19. ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  250,000.00 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ 

20. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.1 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

21. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.10 

 350,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

22. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.11 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 250 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

23. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.12 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

24. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.14 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

25. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ม.15 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 100 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

26. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านและแปลง
เกษตร ม.7 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 700 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

27. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านและแปลง
เกษตร ม.14 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 500 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

28. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.1 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

29. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.10 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

30. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.12 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมอย่างสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

31. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.14 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให้
,เงินสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 



32. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
แปลงเกษตร ม.15 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

33. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงและกั้น
แนวเขต และอื่น ๆ บริเวณ
แหล่งหินตัด ม.1 

 40,000.00 เพื่อให้บริเวณแหล่งหินตดั
มีแนวกั้นดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 

34. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรณรงค์สรา้งความ
ปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาล 

 50,000.00 เพื่อรณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

35. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรักน้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน (อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ให้มี
สภาพพร้อมรองรับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

36. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปลูกต้นไม้ 2 ข้าง
ทางและบริเวณอื่น ๆ 

 30,000.00 เพื่อปรับปรุงบรเิวณ 2 ข้าง
ทางให้มีความร่มรื่น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

37. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัหาถังขยะและอุ
ปรกรณ์อื่น ๆ 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษาความสะอาดมากขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

38. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ
บริเวณสวนสาธารณะและ
แหล่งท่องเที่ยว 

 96,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขยะบรเิวณ
สวนสาธารณะและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

มีขยะลดลง 

39. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

ค่าวัสดุงานสวนสาธารณะ  70,000.00 วัสดุงานสวนสาธารณะ วัสดุงาน
สวนสาธารณะ 

40. ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 80,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

41. ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในด้านการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 20,000.00 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนมากขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

42. ด้านสาธารณสุข โครงการสงเคราะหผ์ู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอาย ุ

 5,839,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้
มีความเป็นอยูด่ีขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

43. ด้านสาธารณสุข โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อและผู้
ได้ผลกระทบจากเช้ือ HIV 

 60,000.00 เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้
มีความเป้นอยูด่ีขึ้น 

เต็มพื้นท่ี อบต. 

44. ด้านสาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางถนน ทาง
น้ าและอุบัตภิัยและอื่น ๆ 

 50,000.00 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

เต็มพื้นท่ี อบต. 



ส่วนที่  4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มีโครงการ/แผนงาน  เป็นจ านวนมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดงท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงาน  ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนดินแดงด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
งบประมาณที่มี  ทั้งนี้  โครงการ/แผนงาน  ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง  จะบรรจุไว้
เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรม
ทรัพยากรน้ า  ทางหลวงชนบท  เป็นต้น 
 2.  สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 

2.  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  อุปสรรค  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าท่ีควร  ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  ส่งผลให้ร้อย
ละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
 2.  สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 3.  มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 

3.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรค านึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความส าคัญอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนดินแดงมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนา 
 3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 
 
 

***************** 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


