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ค าน า 
* * * * * * * * * 

 
   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 
 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็น  อยํางยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผํานมา  วํามีความสอดคล๎องกับ
แผนงานที่ได๎วางเอาไว๎หรือไมํ  รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนอยํางแท๎จริง  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ใน
ฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด๎านตํางๆ เพ่ือใช๎
เปรียบเทยีบการท างานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได๎ก าหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น  ต๎องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช๎งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรํงใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่นและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน  ถึงแม๎วําองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตํหากไมํสามารถบํงชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได๎  ก็ไมํสามารถที่จะบํงบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎  ดังนั้น องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เปูาหมายหรือไม ํ อยํางไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข๎อมูลตํางๆ มา
ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือแม๎แตํยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยูํ  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให๎ข๎อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูํ  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให๎ลุลํวง  
คําใช๎จํายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมํได๎รับประโยชน์หรือ
ได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงาน  กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหวํางที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล๎ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเชํนเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบํงชี้วําแผนงานที่ก าหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ  อยํางไร  อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนงานที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว
นั้นให๎ผลเป็นอยาํงไร  น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผล
ถือวําเป็นข๎อมูลย๎อนกลับที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  

 
 

/๒. ประโยชน์... 
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๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู๎บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาดใช๎การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ตํอการบริหารงานได๎หลาย

แนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวํา

กิจกรรมใดได๎ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไม ํ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  การประเมินผลจะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
สํวนตํางๆ  วําเป็นไปตามเปาูหมายตัวชี้วัดที่ผู๎บริหารก าหนดไว๎หรือไมํ  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ๎าหน๎าที่  ซึ่งเป็นผล
ตํอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ๎าผู๎บริหารหนํวยงานสามารถบริหารงานให๎ได๎ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได๎รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให๎การติดตามการประเมินผลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ตํอประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี  

๓.๒  เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว๎  
๓.๓  เพ่ือรู๎ถึงความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดและแก๎ไขได๎ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช๎เป็นข๎อแนะน าผู๎บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีตํอไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จะต๎องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศ
ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 

  /คณะกรรมการ... 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามระเบียบ
ฯ  ได๎ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  
ตุลาคม  ๒๕๕๙   ณ  ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ และเสนอแนะ
แนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัมนา  มีองค์ประกอบที่ใช๎ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข๎อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐           
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท๎ายภาคผนวก) 

 (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  
 
 
 
 
 
 

/๕.๒  วธิีการ... 
 
 

http://www.dla.go.th/


 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  และแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   
(๒)  ห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๙ 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  วําสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎
หรือไม ํ

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข๎อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข๎อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผํานมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได๎จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท๎ายภาคผนวก) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 
 

/คณะกรรมการ... 
 
 
 

 

http://www.dla.go.th/


 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
     ๖.๑ นายชาญชัย ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาล  หมูํที่  ๔  บ๎านโนนลาน  กรรมการ 
     ๖.๒ นายประเสริฐ    ตลับเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล  หมูํที่  ๑  บ๎านโนนสะอาด  กรรมการ 
     ๖.๓ นายวิมาลย ์ เส็งภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาล  หมูํที่  ๒  บ๎านเหมือดแอํ  กรรมการ 
     ๖.๔ นายอาน ทองสน  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น  หมูํที่  ๑   บ๎านโนนสะอาด  กรรมการ 
     ๖.๕ นายพิสันต์ ตาทอง  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น  หมูํที่  ๕ บ๎านแสนสุข  กรรมการ 
     ๖.๖ นายกิตติเชษฐ์    รัตนเกื้อ      ผู๎แทนหนํวยงาน  นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ 
     ๖.๗ นางวาสนา สุทธาธิวงษ์ ผู๎แทนหนํวยงาน  ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด   กรรมการ 
     ๖.๘ นางสุกานดา   แสงรัตน์   ผู๎อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลโนนสะอาด กรรมการ 
     ๖.๙ นายด ารง  เรืองประทุม ผู๎อ านวยการกองชําง  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  กรรมการ 
     ๖.๑๐ นางสถิต สัสดี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  หมูํที่  ๙  บ๎านมิตรภาพ   กรรมการ 
     ๖.๑๑ นายทรงพจน ์  บุญโคกลําม ผู๎ทรงคุณวุฒิ  หมูํที่  ๔  บ๎านโนนลาน   กรรมการ 
     ๖.๑๒ นางเนตรดาว   แสนเภา   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด   กรรมการ 
     ๖.๑๓ นางสาวบุปผา  ทบแกํน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลโนนสะอาด กรรมการ 

    
๗.  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
     ๗.๑  นายทรงพจน์  บุญโคกลําม ผู๎ทรงคุณวุฒิ  หมูํที่  ๔  บ๎านโนนลาน            ประธานกรรมการ 
     ๗.๒  นางเนตรดาว  แสนเภา  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/สํวนที่ ๒... 

 
ส่วนที่ ๒ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด๎วยการเสริมสร๎าง
ความเข๎าใจรํวมกันของประชาชนในชาติให๎เกิดความสมัครสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร๎อมสนับสนุนให๎คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค๎นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแหํงชาติ  ท างานอยํางอิสระ  ได๎รับความรํวมมือทุกฝุายอยํางเต็มที่  โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในชํวงการชุมนุมทาง
การเมืองระหวํางเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เรํงรัดปราบปรามการค๎ายาเสพติดปราบปรามผู๎มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอยํางจริงจัง  
๔)  แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนและผู๎ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ ามัน 

เชํน การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค๎าอุปโภค  บริโภคและราคา
พลังงานให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เรํงฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง โดยเรํง
แก๎ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผํานกระบวนการทางการทูต 

๖)  สํงเสริมการทํองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เรํงเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว  โดยประกาศให๎
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงทุน  เชํน  การเพ่ิมเงินกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองอีกแหํง
ละ  ๑  ล๎านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล๎านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได๎ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล๎านบาท  ตํอสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข๎ารํวมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู๎ประกอบการรายยํอย  จัดให๎มี
บัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู๎ประกอบอาชีพรถรับจ๎างให๎เหมาะสมกับคําใช๎จํายน้ ามันหรือก๏าซธรรมชาติที่ใช๎จริงตํอ
เดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู๎สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายยังชีพของผู๎สูงอายุ โดยผู๎สูงอายุที่มี
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได๎รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได๎รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได๎รับ  ๘๐๐  
บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได๎รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให๎มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยํอยและผู๎มีรายได๎น๎อยที่ต่ า กวํา ๕  แสนบาท 
อยํางน๎อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร๎างหนี้ให๎แกํผู๎ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แตํไมํเกิน  ๑  ล๎านบาท  รวมทั้งจัดท า
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร๎างการผลิตอยํางครบวงจร 

 
 
 
 

/๘)  ยกระดับราคา... 
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๘)  ยกระดับราคาสินค๎าเกษตรและให๎เกษตรกรเข๎าถึงแหลํงทุน โดยดูแลราคาสินค๎าเกษตรให๎มีเสถียรภาพ
เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร๎างผลตอบแทนที่เป็นธรรมตํอเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค๎าเกษตรมาใช๎ในการ
สร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร๎อมผลักดันราคาสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ
ให๎รายได๎สูง  โดยใช๎วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลํวงหน๎า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให๎มีศักยภาพอยํางยั่งยืน โดย
สนับสนุนให๎ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นผนวกกับองค์ความรู๎สมัยใหมํ  เพ่ือยกระดับ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค๎าและบริหาร การเข๎าถึงแหลํงทุนและการตลาดทั้งในและตํางประเทศ โดยสํงเสริม
ให๎มีศูนย์กระจายและแสดงสินค๎าถาวรในภูมิภาคและในเมืองทํองเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว การสํงออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให๎แกํนักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน ารํองระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายโดยไมํเสียคําใช๎จํายในที่สาธารณะ
และสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เรํงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให๎มีสภารํางรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ    เพ่ือวางกลไกการใช๎
อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช๎อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและ
พร๎อมรับการตรวจสอบ โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมผํานการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เรํงน าสันติสุขกลับมาสูํจังหวัดชายแดนภาคใต๎  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข๎าใจ  เข๎าถึง  พัฒนา  ให๎สอดคล๎องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแตํละพ้ืนที่ในการบังคับใช๎กฎหมาย  พร๎อมอ านวยความยุติธรรมอยํางเทําเทียมท่ัวถึง 

 

๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตํางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์

อยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

/๑๐)  การสํงเสริม... 
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๑๐)  การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม 
๓)  กตัญญู  ตํอพํอแมํ  ผู๎ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู๎  หมั่นศึกษา  เลําเรียน  ทางตรงและทางอ๎อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีตํอผู๎อื่น  เผื่อแผํและแบํงปัน 
๗)  เข๎าใจ  เรียนรู๎  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
๙)  มีสติ  รู๎ตัว  รู๎คิด  รู๎ท า  รูป๎ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
๑๐) รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวรู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น  มีไว๎พอกินพอใช๎  ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร๎อมโดยภูมิค๎ุมกันที่ดี 

๑๑) มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ  ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัง
ตํอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม  และตํอชาติ  มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูํการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได๎เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุํง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร๎างความโปรํงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผํนดินและการให๎บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร๎างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือตํอการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผํนดินที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 
 
 

 /๕.  ยุทธศาสตร์... 
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๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน๎าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทํา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รํวมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานรํวมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    ที่ผํานมา ซึ่งเดิม
ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได๎มีการบูรณาการ รํวมกับ
ยุทธศาสตร์การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าสูํประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห๎องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด๎วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด๎วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได๎เดิม และสร๎างรายได๎ใหม ํ    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต๎องผลิตสินค๎าได๎เร็วกวําปัจจุบัน)     
๓. ลดต๎นทุนให๎กับธุรกิจ (ด๎วยการลดต๎นทุนคําขนสํงและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได๎จากฐานเดิม    
๒. การสร๎างรายได๎จากโอกาสใหมํ     
๓. การลดรายจําย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขํงขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ๎นจากประเทศ

รายได๎ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด๎วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Growth) ประกอบด๎วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร๎างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด๎วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

/๖.  ยุทธศาสตร์... 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
     “วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” 

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแกํน  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

     พันธกิจ 
๑.พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.จัดการศึกษาในและนอกระบบให๎ได๎มาตรฐาน และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
๓.สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับคนและสังคมให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงอยํางมีเหตุผล 
๔.สร๎างเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โดยเชื่อมโยงการค๎า การลงทุน การบริการ และการ
ทํองเที่ยว 
๕.พัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให๎มีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน 
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อยํางยั่งยืน 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเมืองและชุมชนให๎นําอยูํ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

      ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม ประกอบด๎วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุม
ทุกชํวงวัย ให๎เรียนรู๎ตลอดชีวิต 

1.2 เสริมสร๎างคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแกํเด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด๎านรํางกายและจิตใจ ให๎ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
1.4 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ๎านและสมุนไพร 
1.5 พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให๎กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ๔  แนวทาง ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํง และระบบการให๎บริการขนสํงมวลชน 
 ๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 
 ๒.๓ พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให๎เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให๎

ชุมชนมีสํวนรํวม 
 ๒.๔ สํงเสริม และสนับสนุนให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางดังนี้ 
 ๓.๑ พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค๎าการเกษตรอยํางครบวงจร ตั้งแตํ

การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
 ๓.๒ สํงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎และน๎อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ใช๎ในการ

ประกอบอาชีพ 
 

/๓.๓  พัฒนาและสํงเสริม... 
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 ๓.๓ พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
 ๓.๔ พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย แนวทางการพัฒนา ๕
แนวทาง ดังนี้ 
 ๔.๑ เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน 
 ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและปุาต๎นน้ าล าธารให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ าและการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให๎อุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาค สู่สากล” 

   ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน 
เป้าประสงค์ 
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑.การแก๎ปัญหาความยากจนระดับบุคคล 
๒. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เสริมสร๎างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมใน

การรํวมกันแก๎ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
๑. สร๎างสังคมสันติสุขและปลอดภัย 
๒. เสริมสร๎างการจัดการด๎านสาธารณสุข และสํงเสริมการกีฬาสูํสุขภาพที่ดี 
๓. สํงเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ 
๔. สํงเสริสมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมเพ่ือความสันติสุขเสมอภาคและปลอดภัย 
๒.  พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันและปราบปรามขบวนการน าเข๎าแรงงานตํางด๎าว 
๓.  เสริมสร๎างประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านการรักษาสํงเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
๔.  พัฒนาระบบการคุ๎มครองผู๎บริโภคสิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอสุขภาพ 
๕.  เสริมสร๎างให๎ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต๎องเหมาะสม ลดละเลิกพฤติการณ์รมเสี่ยงตํอสุขภาพ และ

พัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํสุขภาพที่ดี 
 

/๖. เสริมสร๎าง... 
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๖. เสริมสร๎างและวิจัยพัฒนาถํายทอดและคุ๎มครองภูมิปัญญาด๎านการแพทย์แผนไทยพ้ืนบ๎านทางเลือกและ

สมุนไพรให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
๗. พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมาตรฐาน 
๘. เสริมสร๎างแหลํงเรียนรู๎อนุรักษ์วัฒนธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 
๑.มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. พัฒนาสํงเสริมและเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร 
๒.พัฒนาสํงเสริมและเพ่ิมมูลคําสินค๎า OTOP 
๓. พัฒนาศักยภาพสนับสนุนและสํงเสริมการลงทุนและการประกอบการSMEs 
๔.พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ให๎ได๎มาตรฐานพร๎อมด๎วยการบริการ

ด๎านข๎อมูล 
๕.พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการพัฒนาเครือขํายการค๎า 

การบริการ 
๖. เสริมสร๎างศักยภาพด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และการพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
๑. ทรัพยากรปุาไม๎มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช๎ประโยชน์อยํางเหมาะสม 
๒. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือปูองกัน แก๎ไขปัญหาขาดแคลนน้ า น้ าทํวมและคุณภาพน้ า รวมทั้งการ

แก๎ไขปัญหา 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
๕. บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ียั่งยืนภายใต๎การมีสํวนรํวมของ

ชุมชน/ท๎องถิ่น 
๖. ปูองกันและควบคุมมลพิษให๎อยูํในระดับมาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ 
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎การมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น  
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี 
เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการภาครัฐ 
๒. ยกระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน 
๓. ท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง 
๔. ถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์การพัฒนา 
๑.จัดระบบและปรับกระบวนงานเพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกตํอการให๎บริการประชาชน 
๒. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมจังหวัด 
๓. สนับสนุนสํงเสริมให๎มีการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคสํวน 
๔. สร๎างเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในองค์กร 
๕. สนับสนุนระบบถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๘.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอชุมแพ 
ทิศทางการพัฒนาของอ าเภอชุมแพ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 “ชุมแพเมืองนําอยูํ อาหารอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจดี ควบคูํการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสินค๎าพ้ืนเมือง” 
พันธกิจ 

 ๑.มุํงพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพ่ือให๎ประชาชน อยูํดี มีสุขบ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย 
 ๒.มุํงพัฒนาสูํความเป็นเมืองนําอยูํ ลดปัญหาอาชญากรรมประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 ๓.เสริมสร๎างการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยของสังคมในระดับอ าเภอ 
 ๔.มุํงพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ระหวํางอ าเภอใกล๎เคียง 
 ๕.มุํงพัฒนาเป็นแหลํงผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหลํงผลิตอาหาร 
 ๖.สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให๎เป็นที่รู๎จักและรักษาไว๎ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๗.สนับสนุน สํงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร๎างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพ่ือการแขํงขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อมุํงสูํการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ 

ศักยภาพของอ าเภอชุมแพ 
 ๑.เป็นอ าเภอขนาดใหญํและมีความเจริญกวําอ าเภออ่ืนๆที่อยูํใกล๎เคียง 
 ๒.มีเส๎นทางคมนาคม ขนสํง สะดวก รวดเร็วและมีถนนสายเศรษฐกิจจากตะวันออกสูํตะวันตกจึงเป็นประตู
สูํอินโดจีน 
 ๓.มีแหลํงอารยธรรมโนนเมือง พระพุทธรูปปาวงไสยาสน์ สมัยทวาราวดีแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม/ทาง
ธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ในอนาคต 
 ๔.มีแหลํงกระจายสินค๎า ภาคการเกษตร สินค๎าพ้ืนเมืองโดยเป็นแหลํงซื้อขายสินค๎าในระดับอ าเภอที่มีขนาด
ใหญํกวําอ าเภอใกล๎เคียง 
 ๕.มีโรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักหลายขนาดและหลายแหํง เพ่ือรองรับการประชุมสัมมนาและการทํองเที่ยว
ในอนาคต 
 ๖.พ้ืนที่เกษตรกรรม ๑๙๖,๔๘๖ ไรํคิดเป็นร๎อยละ ๖๑.๖๔ ของพ้ืนที่อ าเภอ มีความหลากหลายของผลผลิต
ด๎านเกษตรกรรม ทั้งพืชและสัตว์โดยมีตลอดท้ังฤดูกาล สามารถสํงเสริมสนับสนุนให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารได๎ใน
อนาคต 

  /๙.การใช๎ผัง... 
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๙.  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถทางด๎านผังเมือง  มาใช๎ในการก าหนดแนวทางพัฒนา
เทศบาล  ถึงแม๎วําปัจจุบันนี้เทศบาลจะยังไมํได๎ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  แตํทั้งนี้
ท๎องถิ่นก็จะต๎องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต  จึงต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถทางวิชาการด๎านการผังเมืองมา
พัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยังไมํมีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งนี้  เหตุผลส าคัญที่ต๎องน าความรู๎ด๎านการผังเมือง มาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น  
ประกอบด๎วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  การตอบสนองความต๎องการของประชาชน  การเจริญเติบโตและ
การขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  สารพันปัญหาที่จะต๎องดูแลและแก๎ไข เชํน  ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิมมากขึ้นเกิดความ
แออัด  ปัญหาการระบายน้ า  ปัญหาขยะ  สิ่งแวดล๎อม  การจราจร 
  จากเหตุผลส าคัญดังกลําวข๎างต๎น  แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท๎องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง  ซึ่ง
พิจารณาได๎จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเทศบาล  จึงสํงผลท าเกิดการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น  เกิดสิ่งปลูกสร๎าง
และอาคารที่ไมํเป็นระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม  ด๎วยเหตุนี้ความรู๎เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์  ที่จะชํวยวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างของเมืองให๎เกิดความสวยงามและเป็น
ระเบียบ  เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาเทศบาลให๎มีความสวยงามเจริญเติบโตอยํางมีระเบียบ  มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต  มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูํอาศัย  สํงเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือ
ชุมชน  สํงเสริมสภาพแวดล๎อมของเมืองหรือชุมชนให๎มีที่โลํงเว๎นวําง  มีสวนสาธารณะ  มีที่พักผํอนหยํอนใจ  การ
ด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่งดงาม  จากเหตุผล
ดังกลําว  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงได๎ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้    

๑.  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
๓.  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.  แนวทางการพัฒนาด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๕.  แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๖.  แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗.  แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๘.  แนวทางการพัฒนานโยบายด้านอ่ืนๆ  

 

๑๐.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
“นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสะอาด” 
ตามท่ีเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได๎จัดให๎มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย

การเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชนด๎วย
คะแนนเสียงข๎างมาก ให๎เข๎ามาเป็นนายกเทศมนตรีเพ่ือบริหารงานเทศบาลเพ่ือประชาชน กอรปกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดขอนแกํน ได๎ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือให๎กระผมเข๎ามา
ปฏิบัติหน๎าที่บริหารงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะท าหน๎าที่ในฐานะนายกเทศมนตรี เพ่ือพ่ีน๎อง
ประชาชนและท๎องถิ่นภายใต๎กรอบของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอยํางเครํงครัด อยํางเต็มความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักกฎหมาย
ค านึงถึงความโปรํงใส สุจริต เป็นธรรมและตรวจสอบได๎ 

/ตามพระราชบัญญัติ... 
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  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ก าหนดให๎นายกเทศมนตรีต๎องแถลงนโยบายตํอสภาเทศบาลโดยได๎มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแตํวันประกาศผล
การเลือกตั้งนั้น 
  และเพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบข๎อกฎหมายและเพ่ือให๎เป็นแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น กระผม          
นายชั้นฟูา ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ไว๎ดังนี้ 
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑พัฒนาการให๎บริการประชาชนในการให๎บริการประชาชนให๎เกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย 
-จัดกํอสร๎างอาคารส านักงานตลอดจนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อให๎เพียงพอตํอการเจริญเติบโตของท๎องถิ่น 

๑.๒ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพใน
เส๎นทางตํางๆในเขตเทศบาลต าบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยตํางๆ เชํน ปูายจราจร การพัฒนาถนนในเขตพ้ืนที่
ให๎สวยงามเป็นต๎น 

๑.๓ กํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า อุปกรณ์ไฟฟูาสํองสวํางในถนนใน
เขตเทศบาลให๎มีมาตรฐานทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนทุกสาย 

๑.๔ จัดกํอสร๎างระบบสาธารณูปโภค เชํน ล าห๎วยสาธารณะ ไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปาหมูํบ๎าน หนอง
น้ าสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานอยํางครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

๑.๕ บูรณาการการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสํวนราชการเพ่ือให๎การ
ด าเนินการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๒.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให๎ได๎มาตรฐาน ทั้งบุคลากรด๎านการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการเรียนการ
สอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย เชํน การอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ให๎บุคลากร/การพัฒนา
สถานที่ให๎ได๎มาตรฐานเป็นต๎น 

๒.๒พัฒนาสํงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น ไมํวําจะเป็น 
  ๑.มรดกทางวัฒนธรรม เชํน โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารต านานตํางๆ 

 ๒.วัฒนธรรมทั่วไป เชํน กริยามารยาทที่ดีงาม การเป็นอยูํภาษา ศาสนา และความเชื่อตํางๆ
ศิลปกรรม 

๓.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เชํน ความรู๎ความสามารถของคนในสังคม ไมํวําจะเป็นการประดิษฐ์ 
คิดค๎น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ 

๒.๓ การอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ไมํวําจะเป็นประเพณีการให๎ความเคารพผู๎อาวุโส ลูกศิษย์เคารพอาจารย์ 
รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีท๎องถิ่นตํางๆ เชํน ประเพณีรดน้ าด าหัว ประเพณีการจัดงานวันเด็ก ประเพณีงานลอย
กระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเข๎าพรรษา งานมหากฐิน เป็นต๎น 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ สํงเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพเพ่ิมมูลคําของสินค๎าในเป็นที่ยอมรับของท๎องถิ่นอ่ืนและประเทศตํางๆ เพ่ือ
เพ่ิมรายได๎ให๎กับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ สํงเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯและสํงเสริม
เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดรายจํายตลอดจนเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตรลดการใช๎ปุ๋ยเคมี เพ่ือสามารถแขํงขันกับสินค๎า
การเกษตรจากท๎องถิ่นอ่ืนๆรวมทั้งจากประเทศเพ่ือนบ๎าน 

 
 

/๓.๓ สํงเสริม... 
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๓.๓ สํงเสริม สนับสนุนกลุํมอาชีพให๎เป็นกลุํมที่เข๎มแข็งทุกๆด๎านไมํวําจะเป็นด๎านการจัดการกลุํม ด๎านข๎อมูล

ขําวสาร ด๎านการตลาด การเรียนรู๎การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํนการศึกษาดูงาน/การอบรมตลอดจนการสร๎าง
มาตรฐานร๎านค๎าชุมชนเพ่ือแขํงขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเข๎ารํวมประชาคมเอาเซียนในอนาคต 

๓.๔ สํงเสริม สนับสนุนศูนย์รวมสินค๎าชุมชน/ร๎านค๎าชุมชน/ตลอดจนสถานที่จ าหนํายสินค๎าชุมชน 
๔. ด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๑ สํงเสริม สนับสนุนสงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ให๎สามารถเข๎าถึงบริการ
พ้ืนฐานได๎อยํางทั่วถึง เชํนการจัดสวัสดิการให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์เพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.๒ สํงเสริมกิจกรรม กลุํมชมรมอาสาสมัครตํางๆที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการปูองกัน
รักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพ่ือสร๎างสุขภาพประชาชนทุกอาชีพให๎มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

๔.๓ สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
อยํางตํอเนื่อง 

๔.๔ สํงเสริมปลูกฝัง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไมํวําจะเป็นการฝึกอบรม/การดูงาน/การรํวม
กิจกรรมตํางๆ 

๔.๕ สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให๎มีประสิทธิภาพทั้งด๎านบุคลากรเครื่องมือ
ประจ าศูนย์ การสื่อสารเพ่ือสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

๔.๖ สํงเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร.ให๎มีประสิทธิภาพทั้งด๎านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช๎ของศูนย์ฯเพ่ือ
ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพทั่วถึงตลอดจนการสร๎างเครือขํายการบูรณาการกับศูนย์ฯอ่ืนๆตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ
ความรู๎ จ านวนอาสาสมัครให๎เพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ตํอชุมชนเองและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการที่
ประเทศไทยจะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน. 

๔.๗ สํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชน เชํนการทัศนศึกษาดูงานในท๎องถิ่นอ่ืนๆที่มีความเป็นอยูํแตกตํางหรือ
แหลํงอ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือน าความรู๎ ประสบการณ์การเป็นอยูํมาปรับใช๎กับท๎องถิ่นอยํางเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ให๎กับ
ชุมชน และเตรียมความพร๎อมในการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการอพยพแรงงานและทุนอยํางเสรี
ฯลฯ 
๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๕.๑ สํงเสริมกลุํม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมด๎านการออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางตํอเนื่อง ตลอดทั้งการให๎การ
สนับสนุนจากทุกๆด๎านไมํวําจะเป็นบุคลากรด๎านวิชาการ อุปกรณ์ตํางจากเทศบาล 

๕.๒ สํงเสริมให๎มีสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมูํบ๎านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเลํน
กีฬาตามความต๎องการของชุมชน 

๕.๓ สํงเสริมการจัดตั้งกลุํมชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือสํงเสริมการจัดตั้งกลุํมชมรมออกก าลังกายทุก
ประเภททุกระดับอยํางตํอเนื่อง 

๕.๔ จัดให๎มีการแขํงขัน การออกก าลังกายการเลํนกีฬา รวมทั้งสํงทีมกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันในทุกระดับ 
เพ่ือสํงเสริมให๎มีการออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางตํอเนื่องและกว๎างขวาง 

๕.๕ การสร๎างองค์กรเครือขํายทางการกีฬา การฝึกอบรมการให๎ความรู๎ในการออกก าลังกายและเลํนกีฬา 
และประโยชน์ที่จะได๎รับจากการออกก าลังกายและเลํนกีฬา 

๕.๖ การเข๎ารํวมแขํงขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ท๎องถิ่น/เอกชนที่ได๎จัดข้ึน 
/๖.ด๎านการ... 
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๖. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑ จัดตั้งกองสาธารณสุขและบุคลากรในหนํวยงานเพื่อให๎บริการด๎านการสาธารณสุขให๎กับประชาชน 
๖.๒ สนับสนุนงบประมาณให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือดูแลด๎านการสาธารณสุขให๎กับประชาชน 
๖.๓ ฟ้ืนฟูและรักษาแหลํงน้ าสาธารณะก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ าสาธารณะอยํางตํอเนื่อง 
๖.๔ สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมจัดตั้งอาสาสมัครในการดูแล

สิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ 
๖.๕ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เป็นที่พักผํอนหยํอนใจ สร๎างสิ่งอ านวยความสะดวก เชํน ห๎องน้ า สถานที่ออก

ก าลังกายเป็นต๎น 
๖.๖   สํงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เชํน การจัดหาที่ดิน การ

จัดหากล๎าไม๎ การสร๎างอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาปุาไม๎ การสร๎างเครือขํายอาสาสมัคร และการ 
บูรณาการรํวมกับท๎องถิ่น  สํวนราชการตํางๆ 

๖.๗   จัดหาที่ทิ้งขยะอยํางถาวร  รวมทั้งการกํอสร๎างสถานที่ก าจัดขยะอยํางมาตรฐานรวมทั้งบูรณาการ
รํวมกับท๎องถิ่นอ่ืน/สํวนราชการอ่ืนๆ เพ่ือจัดการขยะชุมชน 

๖.๘   การสนับสนุนให๎เอกชนเข๎ามาลงทุนในการจัดการขยะ 
๖.๙   สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการขยะให๎กับผู๎น าชุมชน สมาชิกสภา ผู๎บริหาร ข๎าราชการ/

ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมให๎ความรู๎ การสร๎างจิตส านึก ในการ
จัดการขยะอยํางถูกต๎อง 
๗. ด้านการเมืองและการบริหาร 

มุํงพัฒนาการเมืองและประชาชนให๎ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรํงใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได๎ 
กลําวคือ 
 ๗.๑   การสร๎างมาตรฐานทางด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  การสร๎างคํานิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให๎กับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎บริหาร ข๎าราชการ พนักงานลูกจ๎างของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือให๎เป็นแบบอยํางที่ดีตํอประชาชน
และเป็นการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว๎ 
 ๗.๒   การสร๎างผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสิทธิตํางๆให๎กับข๎าราชการ สมาชิก ผู๎บริหาร ผู๎ชํวยผู๎บริหาร 
ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๓   การให๎ความรู๎และสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคูํกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ให๎กับผู๎บริหาร/สมาชิก/ข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎าง /
ประชาชนทั่วไป 
 ๗.๔   สํงเสริมอบรมความรู๎ให๎กับประชาชนในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้งสํงเสริม
ให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  ตลอดจนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู๎ให๎กับประชาชน ข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎าง/สมาชิกสภา/ผู๎บริหาร 
 ๗.๕   สํงเสริมเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถให๎ผู๎บริหาร/ข๎าราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจ๎าง/ 
ตลอดจนการสร๎างจิตส านึกในการให๎บริการประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็น
ต๎น   
 ๗.๖   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนกํอสร๎างอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีตํางๆ ให๎เพียงพอตํอการให๎บริการตํอประชาชน 

/๘.นโยบาย... 
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๘.   นโยบายด้านอ่ืนๆ 
 ๘.๑   สนับสนุนและด าเนินนโยบายในการปกปูองสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๘.๒   สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  จังหวัด อ าเภอ 
 ๘.๓   การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ด๎าน กับหนํวยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
องค์การการกุศล องค์การภาคเอกชน ฯลฯ 
 จากนโยบาย ทั้ง ๘ ข๎อนี้ กระผมขอเรียนให๎ทํานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกทํานได๎ทราบวํา 
กระผมมีความมุํงมั่นตั้งใจให๎สมกับที่พ่ีน๎องประชาชนให๎ความไว๎วางใจเลือกให๎เข๎ามาท าหน๎าที่บริหาร  กระผมจะ
พัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า สร๎างความมั่นคงความรักสามัคคีให๎กับสังคม พ่ีน๎อง
ประชาชนเพ่ือให๎ก๎าวเข๎าสูํสังคม อาเซียน อยํางมีคุณภาพ  ภายใต๎การบริหารงานที่มีคุณธรรม  เป็นธรรม โปรํงใส
โดยภายใต๎ประโยชน์สุขและผลประโยชน์ของพ่ีน๎องประชาชน 
 ผมขอเรียนวําจากนโยบายของกระผมถึง ๘ ข๎อนี้ ก าหนดนโยบายตามอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นจริง และขอสัญญาวําจะด าเนินตามนโยบายที่ได๎แถลงไว๎  ตามแผนพัฒนาภายใต๎ปัญหาความต๎องการ
ของพ่ีน๎องประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปรํงใส และจากนโยบายข๎างต๎นนี้ คงจะส าเร็จลง
ไมํได๎หากไมํได๎รับความรํวมมือจากทํานสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎างทุกทํานซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันอันส าคัญในอันที่จะน าพานโยบายไปสูํความส าเร็จตามที่ พึงประสงค์  ผมเชื่อวําทํานสมาชิกสภา 
ข๎าราชการ ทุกทํานมีเปูาหมายอันเดียวกันกับกระผม คือ การท าให๎ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพ่ือความส าเร็จ
ดังกลําว กระผมจึงขอความรํวมมือจากทุกทํานได๎ชํวยสํงเสริม สนับสนุนให๎นโยบายดังกลําวได๎บรรจุตามต๎องการของ
ทุกทําน ทั้งนี้ กเ็พ่ือประโยชน์สุขตํอพ่ีน๎องประชาชนชาวเทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกคน 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า น าพาคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

๑.๑ พันธกิจ 
๑.สํงเสริมการบริการประชาชนให๎ครอบคลุมทุกด๎านด๎วยความรวดเร็วและทันสมัย 
๒.สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
๓.สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่นและจัดการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
๔.สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได๎ 
๕.สํงเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให๎มีความเรียบร๎อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด๎านจราจรการคมนาคม 
สาธารณูปโภคให๎มีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน 
๖.สํงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโนน
สะอาดให๎มีความเป็นเลิศ มุํงสูํประชาคมอาเซียน 
๗.พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนอาชีพให๎กับชาวบ๎านเพื่อเพ่ิมพูนรายได๎ 
 
 

/๑.๒ จุดมุํงหมาย... 
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๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังต าบล

ที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
๒. สํงเสริมและสนับสนุนการตลาดการค๎า การลงทุน และผู๎ประกอบการในท๎องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนและการทํองเที่ยวให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
๓. ประชาชนได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมให๎มีอาชีพและมีรายได๎เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริ 
๔. มุํงม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม 
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้นโดยสํงเสริมด๎านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคม

สงเคราะห์ ปูองกันและบ าบัดผู๎ติดยาเสพติด 
๖. ประชาชนมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังปูองกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง

สมดุลและยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดีอยํางมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
๘. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร๎อย

เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สํวนที่  ๓... 
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ส่วนที่  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาราํงแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข๎อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข๎อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามสีํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล๎องกับ 
ศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
 

 
 
 

/แบบที่  ๒...   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตํสิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๘)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๕๙) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕๙)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๙) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – มีนาคม  ๒๕๕๙ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๑  จ านวนโครงการ... 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ ๔๗ ๑๙     
๒. ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปญัหาความยากจน ๙ ๑     
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํ ๓๔ ๑๖     
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนการค๎า และการลงทุน ๘ ๑     
๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ๒ ๑     
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยว ๒ -     
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ด ี ๘ ๖     

รวมท้ังสิ้น ๑๑๐ ๔๔     
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔๐      

 
 
 
 
 
 

/๒.๒  ผลการด าเนินงาน... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ    ๗,๒๖๔,๑๐๐ ๗,๑๙๙,๒๐๐ 
๒ เบี้ยยังชีพผู๎พิการ    ๑,๒๗๑,๒๐๐ ๑,๒๗๒,๘๐๐ 
๓ คําตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๑,๕๔๙,๓๐๕ ๑,๕๐๐,๘๘๐ 
๔ คําวัสดุการศึกษา    ๒๕๘,๔๐๐ ๒๕๘,๔๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐,๓๔๓,๐๐๕ ๑๐,๒๓๑,๒๘๐ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบที่  ๓/๑... 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๓๙ ๒๕ ๒๐.๔๙ 
๒.  ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาความยากจน ๑๘ ๖ ๔.๙๒ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํ ๔๑ ๑๙ ๑๕.๕๗ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค๎า 
     และการลงทุน 

๘ ๖ ๔.๙๒ 

๕.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล๎อม 

๖ ๕ ๔.๑๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยว ๓ ๑ ๐.๘๒ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ๗ ๖ ๔.๙๒ 

รวม ๑๒๒ ๖๘ ๕๕.๗๔ 

 

 
 
 
 
 

 
/สํวนที่ ๔... 

 
ส่วนที่  ๔ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ 
๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ข๎อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎เป็นหน๎าที่ของ
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎ด าเนินการให๎แล๎ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ตามนัยหนังสือ
ดังกลําวข๎างต๎นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่สํงมาด๎วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช๎เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ได๎ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให๎ผู๎บริหารทราบ และเป็น
ข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให๎การประเมินเป็นไปด๎วยความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลําว  จึงได๎ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแตํละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

/ประเด็นการ... 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐ ๑๐ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ของ อปท. - ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา๎งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีทํองเที่ยว เป็นต๎น และข๎อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล๎ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข๎อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข๎อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผํานมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แตํละปีทีผ่ํานมาวํามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน๎อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎านสังคม เชํน (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต๎น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข๎อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
      - มีการน าเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล๎องกับการวิเคราะห์ข๎อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อยํางถูกต๎อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์     • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่ ๖ ๖ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

และศักยภาพ(ต่อ) - มีการประมวลปญัหาและความตอ๎งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให๎เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต๎องการ 

(๒) (๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต๎องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช๎แผนชุมชน/แผนหมูบํ๎านเป็นสํวนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน๎นและสิ่งที่ต๎องการจะเป็น สอดคล๎องกับการวเิคราะห์ข๎อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได๎ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวสิัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํามคีวามต๎องที่จะบรรลุอะไร
ในชํวง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 

๑๕ 
๙ 

๑๕ 
๙ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

       - มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์  และสะท๎อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค ์

(๕) (๕) 

       - สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละป ี
       - มีความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถท่ี ท าได๎ทั้งด๎านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล๎องกันและมกีารบูรณา
การกันในแตํละยุทธศาสตร์และน าไปสูํการบรรลเุปูาประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสูํการ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม๎คําและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของโครงการฯ 
กํอนบรรจุไว๎ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ๎งและตอบสนองกลยุทธ์อยํางชัดเจนและ
น าไปสูผ๎ลส าเร็จของเปูาประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ๎วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

/๒.  ผลการวัด... 

 

 

๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

     ๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
     ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  เปูาประสงค์ของแตํละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
     ๓.๖  กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐ ๑๐ 
- ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา๎งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีทํองเที่ยว เป็นต๎น และข๎อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล๎ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข๎อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข๎อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผํานมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน (๒) (๒) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

แตํละปีทีผ่ํานมาวํามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร ์
ของแผนพัฒนามากน๎อยเพียงใด   

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎านสังคม เชํน (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต๎น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข๎อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
      - มีการน าเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล๎องกับการวิเคราะห์ข๎อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อยํางถูกต๎อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
- มีการประมวลปญัหาและความตอ๎งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให๎เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต๎องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต๎องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช๎แผนชุมชน/แผนหมูบํ๎านเป็นสํวนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน๎นและสิ่งที่ต๎องการจะเป็น สอดคล๎องกับการวเิคราะห์ข๎อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได๎ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํามคีวามต๎องที่จะบรรลุอะไร
ในชํวง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์  และสะท๎อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละป ี
       - มีความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถท่ี ท าได๎ทั้งด๎านปริมาณงาน  

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

งบประมาณ เทคนิค 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล๎องกันและมกีารบูรณา
การกันในแตํละยุทธศาสตร์และน าไปสูํการบรรลเุปูาประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสูํการ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม๎คําและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของโครงการฯ 
กํอนบรรจุไว๎ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ๎งและตอบสนองกลยุทธ์อยํางชัดเจนและ
น าไปสูผ๎ลส าเร็จของเปูาประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ๎วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 

/สํวนที่ ๕... 

ส่วนที่  ๕ 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  
ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เรํงรัดการน าเข๎าข๎อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พิจารณาน าเข๎าข๎อมูล



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ในระบบ e-plan ไปใช๎ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกลําว  เทศบาลต าบลโนนสะอาดโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ด๎วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/สํวนที่  ๖... 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ส่วนที่  ๖ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด๎านตัวเลขแล๎ว
ยังต๎องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลตํอการให๎บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  การประเมินจะชํวย
ท าให๎ทราบถึงผลสะท๎อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข๎อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชน
ตํอเทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให๎ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไป
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล

ต าบลโนนสะอาดในการพัฒนาและสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตํอการให๎บริการของเทศบาล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๓.  เพ่ือให๎ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให๎ได๎ข๎อมูลข๎อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข๎อคิดเห็น ที่ได๎จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก๎ไขคุณภาพการให๎บริการให๎ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่เทศบาลจะต๎องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้
เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว  เทศบาลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๗ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

(งานบริการประชาชน)  
 

 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  สามารถสรุปได๎  
ดังนี้ 
 ๑.๑  เทศบาลได๎ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด๎วยความถูกต๎องตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ๑.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได๎เกินร๎อยละ  ๕๐  ของแผน  และมากกวําปีที่ผํานมา ดังนี้  
  ๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน     ๑๒๒    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได๎     จ านวน       ๖๘    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๗๔ 

๓)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน     ๑๑๐    โครงการ 

     สามารถด าเนินการได๎     จ านวน       ๙๐    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๒ 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
สามารถสรุปได๎  ดังนี้  (รายละเอียดแนบตามภาคผนวก) 
 ๒.๑  เทศบาลได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์มากกวําร๎อยละ ๕๐ ของแผนและสามารถด าเนินการได๎
ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผํานมา  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

๑๑๐ ๑๑๐ ๙๐ ๔๔ ๑๒๒ ๑๒๒ ๖๘ ๔๔ 

ร๎อยละ - ๑๐๐ ๘๑.๘๒ ๔๐ - ๑๐๐ ๕๕.๗๔ ๓๖.๐๗ 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวําแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมน๎อยกวําปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 

๑)  โครงการ/... 
 

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๒๕๕๘  ได๎ด าเนินการส าเร็จลุลํวง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง   

 

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาดในการพัฒนาและสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙     

ตามที่เทศบาลได๎ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบํงชํวงของผลการประเมิน
ออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไมํพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยูํในระดับพอใจมาก   โดยมีคําเฉลี่ย
ความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๓๔  แสดงให๎เห็นวําประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้น   สาเหตุมาจากเทศบาลได๎
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จ านวน  ๑๒๒  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผําน
การประชาคมท๎องถิ่นและประชาคมเมืองแล๎ว  เทศบาลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได๎  ๑๒๒  
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐  สามารถด าเนินการได๎  ๖๘  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  ๕๕.๗๔  จากงบประมาณ
รายจํายที่อนุมัติงบประมาณแล๎ว  ไมํสามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได๎ตั้งไว๎  จ านวน  ๕๔  โครงการ ซึ่งน๎อยกวําปีที่
ผํานมามาก   

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลตํอการให๎บริการของเทศบาล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ตามที่เทศบาลได๎ให๎สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
ท าการประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือพิจารณางานบริการ  ๔  งาน  ได๎แกํ   

๑. งานด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๒. งานด๎านรายได๎หรือภาษีฯ 
๓. งานด๎านการบริการกฎหมาย 
๔. งานด๎านการบริการด๎านโยธาฯ 
ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยูํในระดับพอใจมากเฉลี่ยร๎อยละ  ๙๕.๓๔    แยกเป็นรายด๎าน  ดังนี้ 
๕. งานด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ความพึงพอใจร๎อยละ ๙๕.๓๙ 
๖. งานด๎านรายได๎หรือภาษีฯ   ความพึงพอใจร๎อยละ ๙๕.๓๖ 
๗. งานด๎านการบริการกฎหมาย   ความพึงพอใจร๎อยละ ๙๕.๓๔ 
๘. งานด๎านการบริการด๎านโยธาฯ   ความพึงพอใจร๎อยละ ๙๕.๒๘ 
 

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ไมํมีข๎อร๎องเรียนและความขัดแย๎งกับประชาชน  มีเพียงข๎อร๎องทุกข์ที่ต๎องการให๎
เทศบาลด าเนินการแก๎ไขให๎  เมื่อเทศบาลได๎ด าเนินการแก๎ไขแล๎ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้น
เทศบาลยังไมํสามารถแก๎ไขให๎ได๎ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไมํพอใจในที่สุด   
 
 
 

๕.  ปัญหาและ... 
 

  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 

ปัญหา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๑)  เทศบาลต าบลโนนสะอาดได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาลน๎อยกวําปีที่ผํานมา  ซึ่งไมํได๎รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว๎ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  ท าให๎ไมํ
สามารถด าเนินการโครงการได๎ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไมํเพียงพอตํอการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน๎าที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎     

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมํสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไมํมีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมํสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมํสามารถด าเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลโนนสะอาดมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาและความ
ต๎องการของประชาชนในชุมชนได๎ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแตํละด๎านบางรายการยังไมํเพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให๎ต๎องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจํายรายการใหมํ      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให๎การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายที่วางไว๎และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข๎อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    

 
 

                            ๓)  ควรเรํงรัด... 
 

 
๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ

ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎อง

ด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ    
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๖.๒  การบริการประชาชน 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพการให๎บริการจากการประเมินที่พบวํา 

๑) ผลงานในปีที่ผํานมาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ที่ประชาชนประทับใจ  ดังนี้ 
-  การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยูํของประชาชนเป็นอยํางดี 
-  ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมตํางๆ  เชํน  การจัดท าแผนประจ าปี  
การแขํงขันกีฬา  และงานประเพณีตํางๆ 
-  ด๎านบริการสังคม  เชํน  โครงการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  คนพิการ  และผู๎ปุวยเอดส์  
เจ๎าหน๎าที่บริการดี  มีความเป็นกันเอง 

๒)  สิ่งที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดควรปรับปรุงแก๎ไขอยํางเรํงดํวน  ดังนี้ 
     -  ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางภายในหมูํบ๎านในบางจุดที่ยังมืด 
     -  ปรับปรุง  ซํอมแซมถนนที่ช ารุด  เป็นหลุม  เป็นบํอ 
     -  ทํอระบายน้ าในชุมชน 
๓)  ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ   
     -  ขยายไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
     -  อยากให๎มีการชํวยเหลือเรื่องน้ าดื่มในฤดูแล๎ง 

 
ในการบริหารงาน  โดยสรุป  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกํน  มีศักยภาพสูงใน

การบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์อยํางยั่งยืน
ส าหรับองค์กรตลอดไป  และท่ีส าคัญควรพัฒนาการให๎บริการอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน
ผู๎มารับบริการ 

 

จากข๎อเสนอแนะดังกลําว  หากเทศบาลต าบลโนนสะอาดสามารถด าสามารถด าเนินการได๎  จะสํงผลให๎
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สํวนที่  ๘... 

ส่วนที่  ๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานและประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 

และสังคมที่มีคุณภาพ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 

๒. 
ยุทธศาสตร์ 

การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
๓. 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้า 
และการลงทุน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
๕. 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 

๑.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 
และคุณภาพการให้บรกิาร  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 
 



ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ
   งบตาม    

เทศบัญญัติ
เบิกจา่ยจรงิ

1 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการกจิกรรมวันเดก็แหง่ชาติ 100,000.00 91,000.00
2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการอบรมใหค้วามรู้แกน่กัเรียนในพ้ืนที่ 30,000.00 0.00
3 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ อุดหนนุอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบา้นโนนบรุุษ 488,000.00 488,000.00
4 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโนนสะอาด 560,000.00 204,000.00
5 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบรูพาภิรมย์ 291,200.00 106,080.00
6 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบา้นโนนลาน 300,000.00 279,700.00
7 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนเหมอืดแอ่-หนองบวั 244,000.00 244,000.00
8 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็คา่ย ร.8 พัน 2 50,960.00 19,845.28
9 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเดก็เลก็คา่ย ร.8 พัน 2 145,600.00 117,130.00

10 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจ้างนกัเรียน/นกัศกึษาท างานในชว่งปดิภาคเรียน 50,000.00 0.00
11 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนบา้นโนนบรุุษ 233,776.00 96,145.76
12 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนบา้นโนนลาน 143,715.00 59,106.00
13 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนเหมอืดแอ่-หนองบวั 116,888.00 48,072.88
14 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโนนสะอาด 206,360.00 76,328.00
15 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่อาหารเสริม(นม)ส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบรูพาภิรมย์ 109,370.00 40,453.84
16 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ พัฒนาเดก็และเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 40,000.00
17 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ พัฒนาคณุภาพชวิีตเดก็ 40,000.00
18 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ คา่ใชจ่้ายในงานรัฐพิธี 40,000.00 37,650.00

19 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน่ 20,000.00 20,000.00

20 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการงานกาชาด  รวมของดเีมอืงชมุแพ 60,000.00 60,000.00
21 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการศกึษาดงูานดา้นศาสนาและวัฒนธรรม  (อุดหนนุสภาวัฒนธรรม) 30,000.00 0.00
22 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีทอ้งถิ่น ไทยคอนสาร ม.7-8 20,000.00 19,995.00
23 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดงานพระราชพิธ ีงานรัฐพิธ ี อ าเภอชมุแพ 7,500.00 7,500.00
24 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการวันผู้สงูอายุและสบืสานประเพณี  รดน้ าด าหวัผู้สงูอายุ 130,000.00 130,000.00
25 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการสง่เสริมจริยธรรม การเรียนรู้ การอนรัุกษ์ศลิปะวัฒนธรรม  และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 40,000.00 0.00
26 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจ าปี 300,000.00 225,600.00
27 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการพัฒนางานสาธารณสขุมลูฐาน 45,000.00 0.00
28 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการทศันศกึษาดงูานดา้นสาธารณสขุ 500,000.00 499,979.00
29 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการก าจัดลกูน้ ายุงลาย 130,000.00 128,242.00
30 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดการแขง่ขนักฬีา 275,000.00 225,870.00
31 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคีณุภาพ โครงการจัดซื้อวัสดกุฬีา 82,000.00 80,164.00

รวม 4,829,369.00 3,304,861.76

1 การแกไ้ขปญัหาความยากจน โครงการปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร  หมู่ที่ 5 100,000.00 92,900.00
2 การแกไ้ขปญัหาความยากจน อุดหนนุศนูย์เฉลมิพระเกยีรติเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ปว่ยโรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ  HIV  อ.ชมุแพ 50,000.00 50,000.00

รวม 150,000.00 142,900.00
1 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 8 100,000.00 99,800.00
2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกส่ร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 2   (ซอยโรงอิฐ) 288,000.00 265,000.00
3 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างลาน  คสล.  หมู่ที่  7   (ลานเอนกประสงคบ์งึหว้ยแย้) 173,000.00 173,000.00
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4 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3    (สายบา้นนายสพิุศ  ดา่นซา้ย  ถงึสามแยก) 275,000.00 247,000.00
5 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าเสยี   หมู่ที่  4 200,000.00 188,000.00
6 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าเสยี   หมู่ที่  8 200,000.00 180,000.00
7 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   หมู่ที่  6    (สายคุ้มโนนทอง) 182,000.00 161,000.00
8 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการขยายไหลท่าง  คสล.  หมู่ที่  1     (สายบา้นโนนสะอาด-บา้นร่องแซง) 274,000.00 273,700.00
9 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  9       (สายบา้นนานประพันธศ์กัดิ์  ถงึบา้นนายอุดม) 150,000.00 150,000.00

10 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการปรับปรุงภูมทิศันศ์นูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโนนสะอาด 100,000.00 99,200.00
11 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3     (สายบา้นนายมานติ  ถงึบา้นนางบญุชว่ย) 173,000.00 154,000.00
12 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการวางทอ่ระบายน้ าเสยีภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 150,000.00 150,000.00
13 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการปรับปรุงหอ้งท างานภายในส านกังานหลงัใหม่ 100,000.00 95,000.00
14 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการใหบ้ริการการแพทย์ฉกุเฉนิ 668,500.00 668,500.00
15 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกดักั้น)เพ่ือปอ้งกนัและลดอุบติัเหตุชว่งเทศกาลปใีหม่ 20,000.00 19,240.00
16 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกดักั้น)เพ่ือปอ้งกนั และลดอุบติัเหตุชว่งเทศกาลสงกรานต์ 20,000.00 19,600.00
17 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการอบรมจัดต้ังศนูย์  อปพร.รุ่นที่ 4 150,000.00 135,425.00
18 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาสาธารณภัย  และภัยพิบติักรณีฉกุเฉนิ 258,430.00 258,430.00
19 การพัฒนาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ อุดหนนุโครงการฝึกอบรมทบทวนลกูเสอืชาวบา้น 40,000.00 40,000.00

รวม 3,521,930.00 3,376,895.00
1 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการจัดซื้อวัสดทุางการเกษตร 30,000.00 26,540.00
2 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 30,000.00 27,545.00
3 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการเศรษฐกจิพอเพียงอบรมการเพาะพันธุ์ปลา 25,000.00 20,270.00
4 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชพีสตรี 30,000.00 29,583.00
5 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการจัดต้ังศนูย์วัคซนีปอ้งกนัโรคระบาดในสตัว์ปกี 15,000.00 0.00
6 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการสง่เสริมการปลกูมะละกอดบิเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 30,000.00 28,850.00
7 การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนการคา้ฯ โครงการสง่เสริมการเลี้ยงเปด็เทศ 40,000.00 0.00

รวม 200,000.00 132,788.00
1 การจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 200,000.00 287,500.00
2 การจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ 30,000.00 0.00

รวม 230,000.00 287,500.00
1 การพัฒนาการทอ่งเที่ยว โครงการก าจัดวัชพืชในหนองน้ าสาธารณะ 100,000.00 100,000.00

รวม 100,000.00 100,000.00
1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการเทศบาลต าบลโนนสะอาดพบประชาชนเพ่ือจัดท าแผน 20,000.00 19,359.00
2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพ่ือบริการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 10,000.00 0.00
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 30,000.00 10,952.00
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการศนูย์ขอ้มลูขา่วสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ  อปท. 27,000.00 27,000.00
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการพัฒนาบคุลากร 150,000.00 148,400.00
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000.00 114,941.09
7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี คา่วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 36,000.00 34,000.00

รวม 393,000.00 354,652.09


	1ปก  คำนำ  สารบัญ
	2บทที่ 1
	3ติดตามแผนฯ

