คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้ มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้ น เพื่ อ รายงานและเสนอความเห็ น ที่ ได้ จ ากการติ ด ตามให้ น ายกเทศมนตรีท ราบ
คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ตาบลโนนสะอาด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลโนนสะอำด
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ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

๑๔ – ๒๗

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ ๖ ผลการติดตามและประเมินทรัพย์สิน

๕๒ – ๘๓

ส่วนที่ ๗ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๘๔ – ๘๖

ส่วนที่ ๘ สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๘๗ – ๙๐

ส่วนที่ ๙ ประมวลภาพผลการดาเนินงาน
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๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบ ทบาทและอานาจหน้าที่ ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิต ด้านการจัดระเบี ยบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อานาจหน้ าที่ เพิ่ ม มากขึ้น แต่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ส่ ว นใหญ่ ยั งคงมี ท รัพ ยากรจ ากั ด ทั้ งทรัพ ยากรบุ ค คล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่
จะบ่ งบอกความส าเร็จของแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ จาเป็นในการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้ เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
/ในทางตรง…

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนิ น งานโดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ผู้ บ ริ ห ารโครงการมั ก จะไม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบติ ด ตามโครงการ
เนื่ องจากว่าเป็ น สิ่ งที่ ต้องใช้เทคนิ คเชิงวิช าการค่อนข้างสู ง จึงปล่ อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสู งกว่าเป็ น
ผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนั กงานเต็มเวลา (full-time) เพีย งจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต
หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรื อจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็ น ผลผลิ ต การบริ ก ารหรื อ ความพึ งพอใจซึ่ งเกิ ด จากกระบวนการวางแผน ซี่ งประกอบไปด้ ว ย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผ ลดั งกล่ าว เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงต้องการดาเนิ นการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
/ติดตามและ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
จึ งได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ป ของการวางแผนแบบมี ส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพั ฒ นาสามปี ซึ่ง ครอบคลุ มถึงสิ่ งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปั จจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิ ตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลั พธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติด ตามและประเมิ น ผลนี้ มี ทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผน สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๒. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
/การนาแผน...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ ต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงิน อุดหนุ น ของหน่ ว ยงานดังกล่ าวบรรจุ ไว้ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุ นของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพั ฒ นาสามปีเป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
กล่ าวอีกนั ย หนึ่ งความสาคัญ ของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้ เกิดความ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ค วามต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปั ญหาลงให้ ได้ ดาเนิ นการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้ มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิ น การสิ่ งเหล่ านี้ จ ะถูก ค้น พบเพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพือ่ การปรับปรุงแผนงาน

/๓) เพื่อประเมิน...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๕
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพือ่ ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ าวและต้อ งปิ ด ประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ (๓)
/ขั้นตอนที่...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๖
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)
ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติตดำมและประมเนผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี

/๕.กรอบและแนวทาง...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๗
๕. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) กำรประเมิ น ผลกระทบกำรประเมิ น ผลกระบวนกำร (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe)
การดาเนิ น โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ ของท้องถิ่น โดยคานึง ถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
/(๔)ความก้าวหน้า...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รับ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิ ช ยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิ ต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนิ นโครงการของเทศบาล ซึ่งส่ งผลไปถึง การ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
/ถึงผลกระทบ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้ านที่บ างส่ว นหรือและส่วนใหญ่ อยู่ใ นเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็น ทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นา ดาเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
ภายนอก เป็ น การตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผ ลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบู รณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวท าง
เช่น การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็ น การวิ เคราะห์ ตราวจสอบ ติ ด ตามองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลตำบลโนนสะอำด
➢ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) รวมทั้ ง ที่
เปลี่ยนแปลง
➢ ติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๔.๔ ดำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนิ นกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น ว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๕ สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำ
๔.๖ สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
๔.๗ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำละปีปัจจุบัน
๔.๘ เสนอแนะควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
๖. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
/๕.๑ ระเบียบ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐
๕.๑ ระเบี ย บในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ ดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ ช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ งคุ ณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ ในการน ามาหาค่ า และผลของประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็ นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็ นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น โดยด าเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่ างๆ อั น ได้ แ ก่แ ผนพั ฒ นา แผนการด าเนิ น การ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)
/๕.๒ วิธีในการ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑
๕.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที่ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสี่ ปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๗. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนิน งานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
โนนสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
๖.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
/๘. ประโยชน์ของ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๒
๘. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็ น จุดสาคัญ ที่จะต้องปรับ ปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มี ปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ ผู้ให้การสนั บ สนุน การนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้ การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัตแิ ล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างยาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิ ธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

/๙. คณะกรรมการ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๓
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑. นายทรงพจน์ บุญโคกล่าม
๒. นายชาญชัย ชาติพหล
๓. นายประเสริฐ ตลับเงิน
๔. นายวิมาลย์ เส็งภูเวียง
๕. นายอาน ทองสน
๖. นายพิสันต์ ตาทอง
๗. นายกิตติเชษฐ์ รัตนเกื้อ
๘. นางวาสนา สุทธาธิวงษ์
๙. นางรักษิณา หลาวมา
๑๐. นายดารงณ์ เรืองประทุม
๑๑. นายสถิต สัสดี
๑๒. นางเนตรดาว แสนเภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนลาน
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๔ บ้านโนนลาน
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสะอาด
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ ๒ บ้านเหมือดแอ่
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสะอาด
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านแสนสุข
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๙ บ้านมิตรภาพ
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลโนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๔

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ องด้วยในการจัดทาแผนพัฒ นาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แต่ทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ เอาไว้แล้ ว ซึ่งทิศทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
➢ กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
/โดยมีแนวทาง...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๕
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒ นาประเทศทั้งในปั จจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรื อเที ย บเท่ า วาระพิ เศษ เมื่อ วัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พั ทยา จังหวัดเพื่ อร่วมกัน วาง
ยุทธศาสตร์ วิสั ย ทัศน์ เป้ าหมายและแนวทางในการทางานร่ว มกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง เดิ ม ประกอบด้ ว ย ๘ ยุ ท ธศาสตร์ โดยหลั งจากการบู ร ณาการเป็ น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
/วัตถุประสงค์...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๖
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ : การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Growth) ประกอบด้ ว ย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โดยใช้ ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
/๕.นโยบาย...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๗
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่ นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือ ร่ว มใจของรั ฐและประชาสั งคมเพื่ อร่วมแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจและขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชาติ ทุก มิติที่ เกิดขึ้ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน ที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุ รัก ษ์กั บการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญ หายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผ ลิ ต ผู้ ค้าผู้ มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
/ด้วยโรงงาน...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๘
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่ม เสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริ มสร้ าง จิ ตสานึกและค่านิยมให้ กั บเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ยึดหลั ก ธรรมาภิบ าลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนิ นการที่ ส ามารถปฏิบั ติให้ เกิดผลเป็ นรูป ธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนิ นการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) ส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล การกระท าผิ ด ที่ เห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
/๖.ยุทธศาสตร์...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร
(ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม)
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาค สู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP
2. เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนยากจน
3. เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP
๒. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชนและครัวเรือนยากจน
๓. รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค
๔. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการ
พัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อการแข่งขัน
๒.สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย
๓.ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นประยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าชีตอนกลางและลาน้าสาขา
อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาค สู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน
เป้าประสงค์
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
/กลยุทธ์การ...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๐
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.การแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
๑. สร้างสังคมสันติสุขและปลอดภัย
๒. เสริมสร้างการจัดการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการกีฬาสู่สุขภาพที่ดี
๓. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
๔. ส่งเสริสมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อความสันติสุขเสมอภาคและ
ปลอดภัย
๒. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและปราบปรามขบวนการนาเข้าแรงงานต่าง
ด้าว
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๔. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
๕. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ลดละเลิกพฤติการณ์รมเสี่ยงต่อสุขภาพ และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่สุขภาพที่ดี
๖. เสริมสร้างและวิจัยพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านทางเลือกและ
สมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๗. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
๘. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
เป้าประสงค์
๑.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๒.พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP
๓. พัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการประกอบการSMEs
๔.พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ให้ได้มาตรฐานพร้อมด้วยการบริการ
ด้านข้อมูล
๕.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการค้า การ
บริการ
๖. เสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการพลังงาน
/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
๒. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์
๓. บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า น้าท่วมและคุณภาพน้า รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหา
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
๕. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ท้องถิ่น
๖. ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ
๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
๓. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
๔. ถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.จัดระบบและปรับกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและอานวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมจังหวัด
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน
๔. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร
๕. สนับสนุนระบบถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น
“วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ
๑.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๒.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
๔.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว
/๕.พัฒนาโครงข่าย...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๒
๕.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
๑.๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและ
สมุนไพร
๑.๕ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
๒.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔
แนวทางดังนี้
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการ
พัฒนา ๕แนวทาง ดังนี้
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าและป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
/๔.๓ พัฒนาฟื้นฟู...
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๒๓
๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๙. แผนพัฒนาตาบลโนนสะอาด
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้าการศึกษา เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
๑.๑ พันธกิจ
๑.ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
๒.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
และจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๕.ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
๗.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังตาบลที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
๔. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคม
สงเคราะห์ ป้องกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๘. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง
๙. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่น
๑๐. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
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๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป
แนวทางที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการ
ฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
แนวทางที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการ
กีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
แนวทางที่ ๒ สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
แนวทางที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ ๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้
เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์
พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
แนวทางที่ ๓ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

การแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการลงทุน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๕
๑๐. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทาเอง
๒) แผนขอความร่วมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟ้าส่องสว่าง
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหารเหล่องน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
๔) ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิ ช ยกรรมและการท่ องเที่ยวและกีฬ า เช่น ส่ งเสริม กิ จกรรมให้ มีการ
ท่องเที่ยว การจัดทาการแข่งขันกีฬา
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่าไม่มีความรู้เพียงพอ
๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น
๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.
๑๑. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัด
/ขอนแก่น...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๖
ขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การสารวจข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้อ งถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้ ควสามสาคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็ นต้น ข้อมูลด้านแหล่ งน้า เช่น
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษ ย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้จัดทาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้าเพื่อเทศบาลจะได้นาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนิน การจัดทาแบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสารวจมีดังนี้
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทาเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
(๑) ด้านเกษตร
(๒) ด้านแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
(๓) ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย และแนวทางการพัฒนา
๑. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม
เลิศล้าการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
๑.๑ พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
/๔. ส่งเสริมให้...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๗
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
๗. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังตาบลที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
๔. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคม
สงเคราะห์ ป้องกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๘. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง

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

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๘

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
(Performance Indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่ อ ไปเงื่ อ นไขส าคั ญ ของตั ว แบบบ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (key
stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิ บัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(eariy warning system) เพื่ อให้ ทราบข้อผิ ดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม สาเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบั ติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุ
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
/๒.๓ เพื่อนาไป...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๒๙
๒.๓ เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงิน รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ นใหขา
ราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
(๓) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
= ดีมาก
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป
= พอใช้
ต่ากว่า ๒๕
= ต้องปรับปรุง

/ตัวบ่งชี้...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
➢ มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขัน้ ตอน
➢ มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
➢ มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ลาดับที่
การดาเนินการ

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
✓
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒
คณะกรรมการมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
✓
๓
คณะกรรมการได้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
✓
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
✓
๕
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
✓
๖
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
✓
๗
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
✓
๘
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
✓
๙
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
✓
๑๐
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน
✓
พ.ศ. ๒๕๕๘
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขัน้ ตอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
/ผลการติดตาม...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๑
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา การประเมินคุณภาพ
๑๐๐ คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ของแผน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
คะแนนที่ได้
๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢
➢
➢
➢

มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
/ผลการติดตาม...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๒

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผล
๙๘ คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๔ .
คะแนนที่ได้
๔

/รายละเอียด...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๓
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มคี วามเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๑๐
๙
๙
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๙๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢
➢
➢
➢

ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

/ผลการติดตาม...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๔
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)
๑๙๓
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๘๒
๒๕๖๑
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๘๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การดาเนินงานจริง ประจาปีงบประมาณ
๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๑)
หมายเหตุ

:

ร้อยละ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๐ .
คะแนน

๔๒.๔๙

-

๔๒.๔๙

-

๖.๒๒

๐

-

คานวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
➢ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
๑๒
ไม่มีผลกระทบ
(ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .

๕

/๔.๔ สรุปผลการ...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๕
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตัวบ่งชี้
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
การดาเนินโครงการ
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

คะแนนทีไ่ ด้
๕
๕
๕
๔
๐
๕
๒๔

ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ ๒๕ คะแนน
คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดาเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินโครงการของเทศบาลตาบลโนนสะอาดบรรลุเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็น
ควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบและเร่งรัดการดาเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลสามารถ
ด าเนิ น การได้ เพี ย งร้ อ ยละ ๖.๒๒ อาจจะท าให้ สิ้ น ปี ง บประมาณเทศบาลจะไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน เพราะไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

/แบบตัวบ่งชี้...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๖

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตั ิงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด : สานัก/กอง ...................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็ น โครงการที่ป ระชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็ นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไช่

ไม่ไช่

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

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๗

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ ก าหนดเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ ส าหรั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อ การพัฒ นาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์
ที่ได้รับ จากแผนพั ฒ นา เป็ น แบบสอบถาม แบบวัดคุณ ภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล
แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รอบเดือ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึ ง มี น าคม ๒๕๖๑) คื อ การ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน คุณ ภาพแผนพัฒ นาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

/แบบที่ ๑...

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๘
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..........................เทศบาลตาบลโนนสะอาด.................................................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
/แบบที่ ๒...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๙

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมี ก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

/ผลการติดตาม...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๐
ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และทีเ่ ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
ปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)
๔๓
๑๔
๔๒
๘
๘
๔
๒๕
๑๔๔

ปี ๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน
๑๑
๔
๓
๓
๑
๐
๑๔
๓๖
๒๕

โครงการ
(เป้าหมาย)
๔๑
๒๑
๗๔
๑๕
๑๒
๑๑
๑๙
๑๙๓

ปี ๒๕๖๒

ผลการดาเนินงาน

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

๗
๒
๑
๐
๑
๐
๑
๑๒
๖.๒๘

/แบบที่ ๓/๑...

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๑
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รวม

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาสี่ปี
บัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
๔๑
๒๖
๖๓.๔๑
๒๑
๗
๓๓.๓๓
๗๔
๒๕
๓๓.๗๘
๑๕
๖
๔๐.๐๐
๑๒
๗
๕๘.๓๓
๑๑
๐
๐
๑๙
๑๑
๕๗.๘๙
๑๙๓
๘๒
๔๒.๔๙

/การติดตาม...

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๒

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ ประกอบกั บ หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและ
ประสานแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้อ งของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวัน ที่ ๒ กุมภาพั น ธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่
ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การวั ด คุ ณ ภาพแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น
ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
คาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
/คณะกรรมการ...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๓
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้ ดาเนิ น การวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผน ณ สานักงานเทศบาลตาบลโนนสะอาด ตามแบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๒. สรุ ปผลการติ ด ตามและประเมิน ผลโครงการสาหรั บแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่ อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒
หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาโดยดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน ๔๕ วัน นับ แต่ วัน ที่ ประกาศใช้แผนพั ฒ นาสามปี (แนวทางการ
พิจ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการส าหรับแผนพั ฒ นาสามปีเพื่ อความสอดคล้ องของยุท ธศาสตร์และ
โครงการ หน้า ๒๑)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ ดาเนิน การติดตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี โดยได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
/แนวทางการ...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๔
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๔ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓
และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐
๑๐
๑๐
๙
๑๐
๙
๑๐
๑๐
๖๐
๖๐
๕
๕
๕
๕
๓
๓
๕
๕
๓

๓

๔
๕
๓
๕
๕

๔
๕
๓
๕
๕

๔
๕
๕
๓

๔
๕
๕
๓

๑๐๐

๙๘

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

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๕

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่
มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่
เป้ าหมายดังกล่าว กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริห ารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว
เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้ง
นี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
(www.dla.go.th)

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๖

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๗

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๘

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๙

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๕๐

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๕๑

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๕๒

ส่วนที่ ๖
ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
กรรมวิธีการติดตามและประมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดาเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนนรางระบายน้า หนอง
คลอง สระ สวนสาธารณะ เป็ น ต้น วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูล (data
analysis) ทั้งนี้ เทศบาลตาบลโนนสะอาดได้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล ดังนี้
➢ ผลการติดตามและประเมินผล
เทศบาลได้ดาเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป
การจัดซื้อวัสดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถ
ตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายได้ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
วัสดุที่เบิกได้นาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

การติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
(แบบรายงานทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตาบลโนนสะอาด)
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ส่วนที่ ๗
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา จะต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดการบู รณาการ
(integration) ร่ ว มกัน กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หน่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิส าหกิ จ การวิเคราะห์ ส ภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้
๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อาเภอ เกษตรอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ ศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น
(๒) มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ธกส. สาขาโนนหัน
(๓) มีสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่
(๔) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
(๕) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
การไฟฟ้าสาขาชุมแพ
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ สาขาโนนหัน
มีทา่ รถขนส่ง และบริการรถตู้รับจ้างผ่านเส้นทางโดยตลอด
(๖) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน
(๗) มีศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ระดับท้องถิ่น
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทาให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
(๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทาบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่
(๓) มีปัญหาการพัฒ นาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหันกับเทศบาล
ตาบลโนนหัน และเทศบาลตาบลโนนสะอาด เช่น คลองส่งน้า ถนน ยังไม่สามารถดาเนินการได้เป็นต้น
/(๔)ปัจจุบัน...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๕
(๔) ปัจจุบันเทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ
ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
(๕) เนื่องจากเทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเภอทาให้มีการจารจรบางสายมีรถผ่านไป
มาเป็นจานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสวงหาโอกาสพัฒ นาและหลีกเลี่ ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตราวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง
(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๔) มีแหล่งเก็บน้าตามธรรมชาติไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๑๑ แห่ง ได้แก่ ลาน้าเชิญ บึงห้วยต้อน
บึงหนองแหวน บึงห้วยแย้ บึงศาลา บึงหนองผือ บึงหนองบัว กุดยายใต้ กุดตาผาน กุดเอี่ยนจ่อย ห้วยทรายขาว
(๕) มีตลาดชุมชน ๑ แห่ง ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๒
(๖) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว พริก อ้อย
และแตงไทย ฯลฯ
(๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลโนนสะอาด
(๘) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
(๙) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
(๑๐) มีการจัดตั้งชุมชน ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
(๑๑) ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๒) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
(๑๓) เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(๑๔) มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ หอประชุมอเนกประสงค์ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(๑๕) มีวัดและสานักสงฆ์ประจาแต่ละชุมชนหมู่บ้าน
(๑๖) แต่ละหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
(๑๗) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
(๑๘) มีกลุ่มอาชีพต่างๆ
/๒.๒ จุดอ่อน...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๖
๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)
(๑) คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
(๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้ขาด
รายได้
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง
(๔) เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนามาจากแหล่งอื่นหรือ
ในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
(๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบ
น้าจากแม่น้าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด
(๖) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
(๗) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
(๘) เทศบาลตาบลโนนสะอาด ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่องมือไม่
เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
(๙) ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยเทศบาล
(๑๐) แหล่งเงินทุนต่างๆ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
(๑๑) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจานวน
มาก
(๑๒) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น
********************************

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๗

ส่วนที่ ๘
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดาเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๐)
(๒) แบบที่ ๑ : การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๓๘)
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๐)
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๓)
๑.๓ ผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๐) โดยสรุปได้ดังนี้
➢ โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๑๙๓ โครงการ
➢ สามารถดาเนินการได้
จานวน ๘๒ โครงการ
➢ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๙ ของแผนยุทธศาสตร์
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ ปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดาเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๑)
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) แบบประเมินคุณ ภาพแผน : แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๔)
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ได้ ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๒)
๒.๓ ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี
(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๑) โดยสรุปได้ดังนี้
/โครงการที่...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๘
➢ โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๑๙๓ โครงการ
➢ โครงการที่บรรจุใทศบัญญัติ
จานวน ๘๒ โครงการ
➢ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๙ ของแผนพัฒนาสี่ปี
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๔)
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๑
(รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า ๔๕)
➢ โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๑๙๓ โครงการ
➢ สามารถดาเนินการได้
จานวน ๑๒ โครงการ
➢ คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ ของแผนพัฒนาสี่ปี
๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดาเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๔)
๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล (รายละเอียดดูส่วนที่ ๖ หน้า ๕๒)
๔.๑ ครุภัณฑ์ที่ชารุดมีบางส่วน
๔.๒ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
๔.๓ เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดาเนินจาหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ
๔.๔ วัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อตามความจาเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
๔.๕ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๔.๖ ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๗ หน้า ๖๔)
๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลาย
อย่ างยั งเข้าไม่ถึง ท าให้ ไม่ได้รับ ความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒ นาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้ การจราจรบางส่วนอยู่ติดกับถนนสายหลักมีรถสัญจรไปมาเป็นจานวนมากทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุ มชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้า นโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึด มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหา
งานทาในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทา
ให้ ข าดรายได้ ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่ งเก็บ กั กน้ าเพื่ อการอุ ป โภค บริโภคและเพื่ อการเกษตรไม่ เพี ย งพอ
เนื่องจากต้องสูบน้าจากแหล่งน้า ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เทศบาลตาบลโนนสะอาด
/๖. ปัญหาและ...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๙

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๘๙
๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการของเทศบาล มีดังนี้
ลาดับที่
โครงการ
ปัญหา
๑
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ - งบประมาณในการอุดหนุนโครงการ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
มีไม่เพียงพอต่อการให้การอุดหนุน
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒๕๖๑
๒
โครงการประเพณีตรุษไทยคอนสาร
- เป็นการจัดงานเฉพาะหมู่บ้านบาง
หมู่บ้าน ไม่ครอบคลุมทั้งหมด
- เป็นประเพณีของอาเภอคอนสาร

อุปสรรค
- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มี
การรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน
ควรมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานและติดตามผลการใช้
จ่ายเงิน
- อยู่เขตติดต่อกับอาเภอคอนสาร คน - ควรเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้
ส่วนมากจึงรับประเพณีทางคอนสารมา คนทั้งตาบลได้เข้าร่วม
โดยตลอด
- ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์
- หมู่บ้านดาเนินการเองทั้งหมด
ที่ดีและทัว่ ถึง

๓

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
เด็กโต

- เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก

๔

โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย

- ข้อจากัดเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณอาจไม่ถูกต้อง

- ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน

- ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่น
เข้าร่วมเพื่อจะได้มีกิจกรรม
หลากหลาย
- ควรศึกษาระเบียบในการจัด
งานให้รอบคอบ
- หางบประมาณในการสนับสนุน
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
/๗. ปัญหาอุปสรรค...
[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๐
๗. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา
(๑) ช่วงฤดูแล้งน้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(๒) เทศบาลไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อานวยความสะดวกครบตามความต้องการของประชาชน
(๓) เทศบาลมีที่กักเก็บน้าไม่เพียงพอ
อุปสรรค
(๑) เทศบาลต้องไปรับน้าจากประปาส่วนภูมิภาค อาเภอชุมแพ ที่อยู่ห่างจากตาบล
(๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้า
(๓) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าได้
ข้อเสนอแนะ
(๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจานวนสระกักเก็บน้า
(๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้า
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมากตามความต้องการและความเดือดร้อน
ของประชาชน จานวน ๑๙๓ โครงการ และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติจานวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๔๙ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสี่ปี
๒) เทศบาลสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสี่ปี
อุปสรรค
๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดาเนินการอยู่เป็นจานวนมาก
๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาสี่ปี

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

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๑

ส่วนที่ ๙
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประมวลภาพผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๒

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๓

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๔

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๕

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๖

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๗

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๘

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๙

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๐

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๑

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๒

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๓

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๔

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๕

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๖

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๗

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๘

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๐๙

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๐

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๑

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๒

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๓

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๔

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๕

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๖

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๗

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๘

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๑๙

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๒๐

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๒๑

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

๑๒๒

ภาคผนวก

[พิ มพ์ ชื่อบริ ษั ท]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

