
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 
*********************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ  12  “(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี”  และข้อ ๑3 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  ไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน
โครงการ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่  21  เดือนธันวาคม   พ.ศ.2564 

    ลงชื่อ   

         (นางสาวปริยากร  ศรีระการ) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 

     ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 บทที่ 1  
บทน า 

 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ  12  “(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  และข้อ ๑3 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน     
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  จึงขอรายงาน
ผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  
2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ทราบโดยทั่ว
กันตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
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สวนที่ 2  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ ไดดําเนินการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหาร องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไม้ไผ่ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือทําหนาที่ในการกําหนด แนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ เพ่ือใหทุกสวนราชการ ถือ
ปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานทําหนาที่ รวบรวมและ
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทอง
ถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบห
าวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง  ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โด
ยอยางนอยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   ประกอบดวย  

1. สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน          กรรมการ  
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน        กรรมการ  
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน      กรรมการ  
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน          กรรมการ  
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน          กรรมการ  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคําว่า 

“แผนพัฒนา ” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔ 8 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
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ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) 
และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”  

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน  ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 
วิธีการติดตามและประเมินผล  

1. การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน ตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวใน แผนการ
ดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 และในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแก
ไขปรับปรุงใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ติดตาม
การใชงบประมาณและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้ง
จํานวนงบประมาณที่ใชจริง เปนรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รายงานภายในเดือนมกราคม 2564  
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) รายงานภายในเดือนเมษายน 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2564  
และสรุปเปนผลการดําเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองไม้ไผ่ เสนอผูบริหารท้องถิ่น  
2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ ดําเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผา
นทางคณะกรรมการชุมชนและกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมสงเสริม การปกครองสวนทอง
ถิ่นและนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่จะ
ดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนา   
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ดานใดที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบ
ความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
โครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่เปน ขอมู
ลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนที่ 3  
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
 

3.1 การติดตาม  
● ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  
● ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)  
● ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)   
● ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)    
การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
ในปงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ ไดเริ่มดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.

2561  -  2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจาย
ประจําป ซึ่งทุก สวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาภายใต ยุทธศาสตรการพัฒนา 
6 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาที่มีเปาหมายดําเนินการในป 2564 ไวจํานวน  75  โครงการ และผูบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ด าเนินการโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งสิ้น จ านวน  58  โครงการ เปนเงินงบประมาณ  16,391,658.00  บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.33  ของจํานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่มีเปาหมาย
ดําเนินการในป 2564   
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561  -  2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

จ าแนกตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561  -  2565)   
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

จ าแนกตามโครงการที่ได้งบประมาณ 

 

12 

3 

13 19 

9 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณะสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3,855,016.00 

350,000.00 

6,111,300.00 

5,761,692.00 

293,650.00 20,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณะสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 9 - 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่  ได้ดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -  

2565) ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2564 จํานวน 58  โครงการ เปนเงินงบประมาณ 16,391,658.00 บาท   

ตารางท่ี 2 แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565) 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
แผนพัฒ

นา
ท้องถิ่น  

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่ายและด าเนินการแล้ว 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 12 70.59 3,855,016.00 9 75.00 3,827,247.00 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 3 100.00 350,000.00 1 33.33 349,885.00 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณสุข 

16 13 81.25 6,111,300.00 9 69.23 5,878,227.65 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา ศาสนา
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

22 19 86.36 5,761,692.00 12 63.16 5,342,859.42 

การพัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ท้องถิ่น 

13 9 69.23 293,650.00 4 44.44 199,986.00 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 20,000.00 1 50.00 2,540.00 

รวม 75 58 77.33 16,391,658.00 36 62.07 15,600,745.07 
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การใช้จ่ายงบประมาณ ได้ด าเนินการทั้งหมด  47 โครงการ  โดยแยกรายละเอียดต่อไปนี้ 
โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดําเนินโครงการแล้ว จํานวน 47 โครงการ จํานวนเงิน 11,615,290.95 

บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
8 

499,700.00 499,678.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
4 

499,600.00 497,932.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
2 

278,900.00 273,654.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
3 

499,600.00 497,932.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
5 

499,600.00 498,235.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองไม้ไผ่ หมู่ที ่1 

499,800.00 482,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แดงใหม่ บ้านสระมะค่า 
หมู่ที่ 2 

119,097.00 119,097.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางบ้าน บ้านหัวอ่าง
พัฒนา หมู่ที่ 7 

498,142.00 498,142.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประสานมิตร บ้านเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 

460,577.00 460,577.00 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

- 11 – 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

10. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ 
แผนงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 

120,000.00 118,170.00 

11. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 

12. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัยภายใน
ตําบลหนองไม้ไผ่ 

75,000.00 21,826.00 

13. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้
และสร้างเครือข่ายการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000.00 39,990.00 

14. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

350,000.00 349,885.00 

15. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

130,000.00 90,407.65 

16. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

50,000.00 31,140.00 

17. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

50,000.00 42,000.00 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

18. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่
และวันสงกรานต์ 

80,000.00 79,880.00 

19. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,615,300.00 4,614,800.00 

20. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพความพิการ 874,000.00 874,000.00 

21. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.00 6,000.00 

22. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

100,000.00 100,000.00 

23. การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนองไม้ไผ่ 

40,000.00 40,000.00 

24. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

25. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

26. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

27. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

28. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

29. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

712,827.00 689,062.42 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุดหนุนสําหรับสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
นักเรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

1,148,000.00 1,136,400.00 

31. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการมอบสัมฤทธิบัตร 20,000.00 19,380.00 

32. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

วัสดุกีฬา 40,000.00 31,212.00 

33. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

51,300.00 51,300.00 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

566,890.00 528,780.00 

35. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

243,225.00 242,825.00 

36. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 2,540.00 

รวม 16,391,658.00 15,600,745.07 
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บทที ่4  
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
จากการสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่พบว่า

ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขอให้แต่ละกองการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่าย และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 2564 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
1.  การปรับปรุง เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรเกินปีละ  2  ครั้ง 
2. เร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนด าเนินงาน 
3. การฝึกอบรมหรือการให้ความรู้ต่าง ๆ ควรด าเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อ

สามารถน าความรู้มาปฏิบัติงาน 
4. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ 

ด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
5. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วน

งบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน 
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

150,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเขต
ตําบลเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเทศ
สัมพันธ์ 

30,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณสุข 

โครงการวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
นิทรรศการย้อนยุควิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการทํางาน
ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
ท้องถิ่น 

5,000 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและ
เยาวชน 

20,000 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

40, 000 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของ ศพด.           

12,000 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬา 40,000 
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- 17 – 

 
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 80,000 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า นกา ร เ มื อ ง   ก า ร
บริหาร  และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 100,000 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน ้า
หนองชายแจว 

100,000 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าตามนโยบายรัฐบาล 30,000 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี 

10,000 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
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บทที ่4  
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
จากการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  พบว่าผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขอให้แต่ละส่วนการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่าย และดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี 2564 

ข้อบกพร่อง 
1. การจัดทํางบประมาณรายจ่ายควรมีรายละเอียดโครงการอย่างครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือที่

ในการดําเนินการจริงสามารถมีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องยังขาดการวางแผนการดําเนินงานและขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. มีงบประมาณซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่ไม่ดําเนินการ   
4. การจัดทําโครงการกําหนดในภาพรวมไว้อย่างกว้าง ๆ ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งแยก

ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) 

 ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทํางบประมาณรายจ่ายควรมีรายละเอียดโครงการอย่างครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือที่

ในการดําเนินการจริงสามารถมีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับขั้นตอนการจัดทําโครงการ  ทั้งนี้โครงการที่

นําเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะในส่วนของ
หลักการ  วัตถุประสงค์เพ่ือประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 

3.  ให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนวางแผนการทํางาน  กําหนดเวลาและผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน
ให้ได้ร้อยละ  98 

4.  การจัดทําโครงการในแต่ละครั้งควรตั้งโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  เพ่ือจะได้เชิญ
ผู้นําชุมชน  สมาชิกอบต.  กํานันและผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงาน 

5.  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนก่อนที่จะดําเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
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