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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที ่1 
 

บทนำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีหน้าท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ  

(1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
(2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(3)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
(4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ำซ้อน 
(5)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 

 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ี
จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดำเนินงาน   

 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดำเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า     ในการดำเนินงานให้



ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปอ้นกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  

 
 การติดตามดูประสิทธิภาพ   ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จำเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ี
อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิง
หนึ่งท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ
ท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ท่ีเก็บรวบรวม   

 
 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่ งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จึงต้องการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
12 และ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   
   

 (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 

 ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมือง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments 

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  
 การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอ
ต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้เงิน
อุดหนุน 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 



(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู้ 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอ
โอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปญัหาและอุปสรรคลงไป   
 เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้
ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 
2.1  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2.2  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
2.3  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
2.4  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
2.5  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



2.6  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
2.7  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
2.8  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.9  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ   
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ตามระเบียบ
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 
 
ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   
ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 
(2)   
 
  ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 



ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)    
 
ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกัน
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประชุมคณะติตามแผนเพ่ือดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง         ได้
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดย
อาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     
➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
➢  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 
 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

4.1  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียด ดังนี้ 
(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาท่ี
ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์    พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพื่อการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค -
บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง

กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การ
ทะเลาะวิวาท            

4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชน

ลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน

รุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็น
ไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบ

เกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการ
บำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

 (7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาค
และระดับประเทศ        



(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
4.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับ
ชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมท้ังตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตตำบลนั้นมีหมู่บ้านท่ี
บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
4.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการ
ตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
4.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การ 
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
4.5  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
➢  ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม  
4.6  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 
4.7  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.8  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.9  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 



 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
ต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ         
2  ประการ  ดังนี้ 
5.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์
กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอยีดตามหัวข้อท่ี 3 ข้างต้น) 
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้
กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความ
จำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 
 
 
 

5.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



5.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  
การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมา
วิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน   เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
   
     
  ส่ิงท่ีจะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของตำบล  ดังนี้   
6.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (2)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 
แบบที่  1  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3.1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
6.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
 เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม 
 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์  
 แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เมือง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
 
 

6.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

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


6.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมาย
ให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 7.1  ได้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 7.2  เห็นจุดสำคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.3  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 7.4  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 7.5  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตล่ะขั้นตอนให้หมดไป 
 7.6  ทำให้ทราบว่าแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.7  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      
 7.8  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
 7.9  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
 
 
8.1  นายประธานยศ  ประสมพืช  ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
8.2  นายทรงยศ  มุกอาษา  ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล            กรรมการ 
8.3  นายสถิต  สาวิกัลป์            ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการ    
8.4  นายบญัญัติ  ถมมา   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
8.5  นายประทาย  ชุมแวงวาปี  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
8.6  นายสุบรรณ  กองจันทร์ดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
8.7  นายประดิษฐ์  บุญมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.8  นายอุดม  ถาโคตร             ผู้แทนภาคส่วนราชการฯ    กรรมการ 
8.9  นายจรัญ  รัตนสีลา            ผู้แทนภาคส่วนราชการฯ    กรรมการ 
8.10นางสุริยา  อำพะวา   หัวหน้าสำนักปลัดตำบล      กรรมการ 
8.11นายรุ่งเรือง ธนปราดเปรื่อง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         กรรมการ/เลขานุการ 
8.12นายสุรวิทย์  เทียนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
 



ส่วนที ่2 
 
 
 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   
 เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      แต่ท้ังนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส้ินสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้  
➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ี
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  
(1)  การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคมสงูวัยอย่างมคีุณภาพ 
 3)  การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
 4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะ
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  1  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดำเนินการในปีแรก     
  นโยบายท่ี  2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
  นโยบายท่ี  3  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  5  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
           นโยบายท่ี  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
  นโยบายท่ี  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  
3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบั ติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ในการ
จัดทำงบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดำเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน  
ปี 2558 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา



การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 
วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
 
หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
 
วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหล่ือมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  11  แนว
ทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  8 
ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดำเนินการ 
4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 



3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันท่ีดี 
11) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 
12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   
5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ  
 จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติ
ไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ท้ังมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 
1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 



5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
6.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 

     (อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน) 
 ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและ
จัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม 
กลยุทธ์   ตั ว ช้ี วัด   แผนงานและโครงการจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  ก ลุ่ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จึงได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 
1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานการสร้างศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ กระจายรายได้สู่
ชุมชน ส่งเสริม  OTOP และวิสาหกิจชุมชุน ลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
                       และประเพณี ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเท่ียวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์ มีการเช่ือมโยงเรื่องราวท่ีเป็น
อารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทาง (ROUTES) การท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีมีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและปลอดภัย   

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน   
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน สรุปรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น 
ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้น 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัวท่ีเพิ่มขึ้น 
โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP 
และวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีโครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อยได้แก่ 
1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน 
1.2 สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการพัฒนาให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
1.3 ส่งเสริมการตลาด ด้านการค้าการลงทุน การท่องเท่ียวและการเกษตรของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (Expo) 



1.4 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อน
บ้านและการค้าชายแดน 
1.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ 
1.6 เทศกาลอาหารดีของกลุ่มจังหวัดฯ 
1.7 ส่งเสริมการตลาดด้านเศรษฐกิจ 
1.8 วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  และประเพณี ของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
2. ธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก และชุมชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
รายได้การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเท่ียวของกลุ่มจุงหวัดท่ีเพิ่มขึ้น 
กลยุทธข์องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ มีโครงการใหญ่ คือ โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ เพ่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ โดยมี 2 กิจกรรมย่อย คือ 
1.1  พัฒนาปรังปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักท่ีเช่ือมโยงแห ล่งท่องเท่ียว ท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
2. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานท่ีท่องเท่ียว  มี
โครงการใหญ่ คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 โดยมี 4 กิจกรรมย่อย คือ 
2.1 ก่อสร้างส่ิงสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ของสถานท่ีท่องเท่ียว  
2.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศสถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด 
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัยและส่ิงอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเท่ียว 
2.4 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
3. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้  
ทางด้านการท่องเท่ียวและกระจายรานได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง(Routes) การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโครงการใหญ่  คือ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง 
(Routes) การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 6 กิจกรรมย่อย คือ 



3.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับ
ผู้ประกอบการ ไกล์ มัคคุเทศก์และชุมชน 
3.2 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการตลาดให้กับสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนในเส้นทาง (Routes) การท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัด 
3.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณา การท่องเท่ียงเชิงอัตลักษณ์ ผ่านทางส่ือ และการจัดทำเส้นทาง 
(Routes) การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
3.4 กระตุ้นการท่องเท่ียวในฤดูกาลท่องเท่ียวแต่ละพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด 
3.5 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของผู้ประกอบการไกด์ มัคคุเทศก์ และเครื่อข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อ
การท่องเท่ียว 
3.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยการใช้แอปพลิเคช่ันและสมาร์ทโฟน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการ  แข่งขัน 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรสำคัญท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture 
Practices) เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีโครงการใหญ่ คือ 
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร โดยมี 5 กิจกรรมย่อย คือ 
1.1 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดเพื่อการชลประทาน 
1.2 ก่อสร้างและบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม  
1.3 สนับสนุนการก่อสร้างและบริหารศูนย์กลางการผลิตและการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 
1.4 ก่อสร้างและบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป อ้อย และมันสำปะหลังให้เป็นเอทานอล เพื่อ
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
1.5 ก่อสร้างและบริหารตลาดกลางสินค้ากสิกรรม (ไซโล ห้องเย็นยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกสินค้าจากไร่นา อุปกรณ์
คัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือบรรจุหีบห่อ เครื่องช่ัง ตวง) 



2. กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด และ
ยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีโครงการใหญ่ คือ โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัย โดยมี 10 กิจกรรมย่อย คือ 
2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2.2 เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียวคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 
2.5 ส่งเสริมการสรรหาและพัฒนาการเล้ียงสัตว์พันธุ์ดี(โค กระบือ สุกร ไก่ แพะ) 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้สัญลักษณ์ Q ให้เป็นท่ียอมรับและตรงกับความต้องการของ
ตลาด 
2.7 พัฒนาคุณภาพท่ีดินทางการเกษตรบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง 
2.8 ส่งเสริมการตลาดและการเพิ่มช่องทางการตลาดด้านการสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
2.9 ส่งเสริมการสรรหาและพัฒนาการประมงพันธ์ดี (กุ้ง ปู ปลา) 
2.10 สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
7.  แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563  
เป้าหมายการพัฒนา “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว” 
  
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  
1. พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว ร้อยละ 4 ต่อปี  
3. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
 
พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม  
3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว  
4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 



2. การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  ประกอบด้วย  4  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   
“หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  ประชาชนฉลาดทำกิน  ในดินแดนสันติสุข” 
พันธกิจ   
1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ฐานความรู้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่าย และขอบข่ายเขต  สหการเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร  และ
การค้าท่ีทันต่อสถานการณ์ 
2. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง 
รวมถึงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีดีท่ีประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล  โดยการ 

สร้างภาคีเครือข่าย  การบริหารและการการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 
มุ่งมั่นในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟรูะบบนิเวศน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม  ให้คงความอุดมสมบูรณ์  โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  (น้ำท่วม  ภัยแล้ง)  และการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 
เป้าประสงค ์
1.ผลผลิตการเกษตรเพิ่มข้ึนและได้มาตรฐาน 

2.ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนเพิ่มขึ้น 
3.แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 

4.จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน  พร้อมรองรับการพฒันาเศรษฐกิจของจังหวัด 

5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ครอบครัว  ชุมชน  มีความเข้มแข็งในสังคมสันติสุข 



6.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร 

7.ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพ 

8.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  และความสมดุลของระบบนิเวศ 

9.ควบคุมมลพิษ  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ 

ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1.การจัดทำแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 

2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

4.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 

5.ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

7.สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 

8.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

9.ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

10.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

11.การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนว

ทางการพัฒนา 

ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 

พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชนในท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

3. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

5. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

6. สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

7. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

8. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

10. ส่งเสริมการดแูลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อ 

11. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 

12. สนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

13. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

14. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

15. การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

16. การบริการประชาชน 

17. การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

3. ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียว 

 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 



ยุทธศาสตร์ที่  1 

:  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.3  แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

:  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 

 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.3 แผนงานเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  3  

:  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 

3.6 แผนงานการศึกษา 

3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ 

:  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

3.1   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 

 
 
9.  แผนชุมชน  



  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชน
สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  
ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ี
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนทำเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   
3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของตำบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าท่ี  แผน
ชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ำเพื่อการเกษตร 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียว  การจัดทำการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ 
9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กล่ินเหม็น  
11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   
11.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  



        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559 เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดย
ให้ความสำคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน  แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดทำ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ  โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  ตำบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้
เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อตำบลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตตำบลแห่งประเทศ
ไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ข้อมูลท่ีต้องสำรวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 :  ข้อมลูพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี 5 : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 

(2) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลโนนเมือง 



 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
 “พัฒนาท้องถ่ินให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มที่ มีความโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน” 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1)เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
          2) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล 
          3) ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
5) เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
6) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
7) เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
8) เพื่อส่งเสรมิการทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
9) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการบริหารส่วน
ตำบล 
10) เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน  
11) เพื่อให้ตำบลโนนเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

2.4 กลยุทธ์ 
             1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ม่ันคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น   
             2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจำหน่ายสินค้า และสนับสนุน
การเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
             3) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง  
             4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 



             5) พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถ่ินและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ทำงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
             6) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน            
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
             7) พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
             8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย  และการเล่นกีฬาของ
ประชาชน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง 
4. ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด 

1. รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน  
2. มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจำนวนเพิ่มขึ้น  
4. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากข้ึน  
5. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
6. จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจำนวนเพิ่มขึ้น  
7. ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น   
8. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
9. ร้อยละผู้ปนระสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
10. ร้อยละเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
11. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและงานบริการสาธารณะ 
12. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มระดับขีดความสามารถ 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
14. กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
15. ร้อยละของครัวเรือน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น 
16.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการทางสังคม 

          17.โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว 
              18.จำนวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
5. ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
2. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
3. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม         
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



6. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
7. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 

 
6. กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ม่ันคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น   
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจำหน่ายสินค้า และสนบัสนนุ

การเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ระบบสาธารณูปโภค 

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 
5. การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
6. พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถ่ินและเสริมสร้างประสิทธิภาพของอปท.ทำงานร่วมกันอย่าง 

บูรณาการพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
7. พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน            

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

     9.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ธรรมะ และวัฒนธรรม 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.8 แผนงาน 
 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3) แผนงานการศึกษา  
 4) แผนงานสาธารณสุข 
 5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          6) แผนงานเคหะและชุมชน 
 7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



          8) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 9) แผนงานงบกลาง 
8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ 3 
 
 
 
 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสำหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกั บ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกล
ยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานท่ีเกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่ม
จากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการกำหนดระบบ เตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการท่ี
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้
ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจำเป็น    
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) 

 



2.  ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2.1  ทำให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต  เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2.3  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
2.4  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน
รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ้นให้ขา
ราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  
3.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
3.1  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
3.2  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ     
4.  ข้ันตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
4.1  กำหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
4.2  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
4.3  ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 4.1  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ดังนี้ 
 (1)  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (5  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (5  คะแนน)     
 (2)  การนำแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5  :  การดำเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5  คะแนน) 
 4.2  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  ดังนี้ 

 คะแนน  20  คะแนน    =  ดีมาก 
 คะแนน  15   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
 ต่ำกว่า   10     =  ต้องปรับปรุง 



ตัวบ่งชี้ที่  1   :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขัน้ตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ 8 - 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้ันตอน   ได้  3  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา  

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ลำดับที่ การดำเนินการ มีการดำเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 

1 กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

✓ 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน ✓ 
3 มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

✓ 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ✓ 
8 มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ✓ 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ✓ 

มีการดำเนินการครบ  10  ขั้นตอน   

 
  
 

 



ตัวบ่งชี้ที่  2    :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  100        คะแนน   ได้  5  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  90 - 99   คะแนน   ได้  4  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน   ได้  3  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  80  คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   4  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ

แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

100  คะแนน 5 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 
4. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (3 ปี)  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  4 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 100 



ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  5  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้  4  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 
     

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5 

การดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

426   

แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

113 26.52 0 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

113 26.52 0 

การดำเนินงานจริง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

106 24.88 0 

 

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

       
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

➢  ไม่มีผลกระทบ   ได้  5  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ  1  โครงการ  ได้  4  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ 2 - 3  โครงการ  ได้  3  คะแนน 
➢  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ ไม่ได้คะแนน 
  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   5 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดำเนินการ 106 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
3 การดำเนินโครงการ 5 5 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 20 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อคิดเห็น   
  จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวบ่งช้ีท่ี 3 : การดำเนินโครงการ ตัวบ่งช้ีท่ี 4 : ผลกระทบหรือความ

เสียหายจากการดำเนินท้ัง 4 ตัว คะแนนท่ีได้  20  คะแนน = ดีมาก เป็นการติดตามท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มี

ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ   
  การดำเนินงานจริง ท่ีได้ 73.12 % จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ยังถือว่าเป็นจำนวนท่ียังห่าง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) อยู่มาก เพื่อให้การดำเนินงานจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ครบถ้วน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อนนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการจริงได้ 100% จากโครงการท้ังหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
ดังนั้นควรพิจารณาความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมท่ีจะดำเนินโครงการหรือไม่ เพื่อให้การดำเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามแผนท่ีวางไว้  ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



 
 

 
 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสำหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เมือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  1 – 3 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คำช้ีแจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ ✓  
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

✓  

2  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  



2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาตำบล 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตำบล ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 
 

 
 



แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำช้ีแจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
                   1.2  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน (เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562) 
 
ส่วนที่  2  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึง กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

9 7  
  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

3 3  
  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตจองประชาขนในท้องถ่ิน 96 91    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5 5  
  

รวมทั้งสิ้น 113 106    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  93.80%    

หมายเหตุ : คำนวณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)



- 48 - 
 

 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำช้ีแจง  :  แบบที่  3  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 
1.2  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562) 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน    
เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

31 9 29 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 57 3 5.26 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 307 96 31.27 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 31 5 16.12 

รวม 426 113 26.52 
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ส่วนที่ 5 
 

 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้านและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ 
เนื่องจากในเขตตำบลนั้นมีหมู่บ้านท่ีติดเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
  
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
1.1  โอกาส (O : Opportunity)  
(1)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นท่ี 
(2)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
  (3)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น ไทยนิยม ยั่งยืน  
  (4)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล  
  

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (2)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การทำบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   
(3)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  เป็นตำบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับ  
      ภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของตำบลตามกฎหมายอื่น     
     ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
 

2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้      ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3)  มีโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมในพื้นท่ี 
(4)  มีตลาดสดตำบล 
(5)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดี 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างตำบลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(8)  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(9)  มีระบบประปาท่ัวถึงทุกพื้นท่ีมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังป ี  
(10)  มีรถประจำทางหลายสายการเดินทางสะดวก 
(11)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 
2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
(2)  ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่น  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ำมัน  เส้ือผ้า  นุ่ง
ห่ม  ฯลฯ   
(3)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 
(4)  ประชาชนในพื้นท่ียากจน ขาดกำลังซื้อในด้านเศรษฐกิจ     
(5)  ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  
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ส่วนที่ 6 
 
 

 
 
 
 
     
1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
1.1  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (1)  ตัวบ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน   
1.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้  

(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒนาส่ีปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  

  (2)  ตัวบ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  

1.3  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(1)  แบบท่ี  3/1  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
➢  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จำนวน   426  โครงการ 
➢  โครงการท่ีบรรจุเทศบัญญัติ  จำนวน   113  โครงการ 
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  26.52  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  ตัวบ่งช้ีท่ี  3  :  การดำเนินโครงการ ได้ 5 คะแนน  

 
2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 2.1  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     2.1  ตัวบ่งช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  5  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ   
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ 2562 
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3.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 3.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นท่ี ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้   
3.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์    
ไม่มีมลพิษ มีสถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน  เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง ไม่มี
สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 
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4.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิโครงการที่สำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มีดังนี้ 
 
ลำดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะ ตำบลโนนเมือง 

- ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกและกำจัด
ขยะให้ถูกวิธี  

-  ชาวบ้านไม่คัดแยกขยะมาทำให้
เสียเวลาในการคัดแยกขยะเพื่อ
จำหน่าย 

- ตอนกลางวันสภาพอากาศร้อนมาก 
 

-  ควรมีการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างท่ัวถึง 
-  ช้ีแจงให้ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี 
 

 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 

พ.ศ.2562 
-  สถานท่ีจัดกิจกรรมสภาพอากาศ
ร้อน 

-  บริเวณหน้าเวทีไม่มีเก้าอี้เพียงพอให้
ผู้ปกครองและเด็กๆ นั่งดูเด็กแสดง 

-  สภาพอากาศร้อนมาก 

-  เด็กขาดระเบียบวินัยในการรับของ
รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

-  ควรมีเต็นท์และเก้าอี้สำหรับเด็ก 
ๆ และผู้ปกครองให้ได้นั่งสบาย ๆ 
และมีพัดลมเพราะอากาศร้อนมาก 

- ควรมีขนมและของเล่นมากกว่านี้ 
- หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ควรให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
มากกว่านี้ 
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ลำดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

ประจำปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 

- นักกีฬา 1 คน เล่นกีฬาหลาย
ประเภททำให้การแข่งขันไม่เป็นไปตาม
ตารางกำหนดการแข่งขัน 

- เยาวชนนักกีฬาไม่ให้ความสำคัญใน
การเข้าร่วมขบวนพาเหรด 
 
 

- นักกีฬา และผู้จัดการทีมบางคนยังไม่
เข้าใจ กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขัน
เท่าท่ีควร 

- ในขบวนพาเหรด ชุดของผู้เข้าร่วม
เดินในขบวนในแต่ละกลุ่มเป็นคนละสี 
คนละแบบ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

 

-  ควรจัดประชุม คณะกรรมการ
เจ้าหน้าท่ีประจำสนามและเชิญ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกฎ กติกา 
ระเบียบการแข่งขัน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไป 
 

 
4 
 
 
 

โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี -  ประชาชนในพื้นท่ีมาเสียภาษีน้อย  
 

-  ช่วงออกปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี บาง
บ้านคนน้อยเนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์จากผู้นำชุมชน 
 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เป็น
ช่วงๆ เช่นก่อนออกเก็บ ระหว่าง
ออกเก็บ เป็นต้น   

5 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ - การจราจรติดขัดเนื่องจากถนนสาย
หลักในการแห่ขบวนพระเจ้าแสนสาม
หมื่นมีขนาดเล็ก 

 

- การสัญจรไปมาระหว่างท่ีเคล่ือน
ขบวนแห่ติดขัด 

- ตอนกลางวันสภาพอากาศร้อนมาก 

 

-  ควรมีการแสดงดนตรีของแต่ละ
หมู่บ้านในขบวนแห่ เพื่อสร้างความ
บันเทิง 

-  ควรให้ประชาชนท่ัวไปนำรถเข้า
ร่วมขบวนแห่ด้วยเพื่อเพิ่มความ
สนุกสนานในการแห่ 
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ลำดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
6 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ - มีผู้สูงอายุและผู้พิการหลายคน ท่ีไม่

มารับเบี้ยยังชีพฯ ตามเวลาและ
สถานท่ีท่ีกำหนด 

- การใช้หนังสือมอบอำนาจและ
เอกสารของผู้มารับรับเบี้ยและผู้มอบ
อำนาจไม่ครบถ้วน ผู้มารับแทนบางคน 
ไม่ให้ความร่วมมือ บางคนบอกไม่
ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

- ผู้รอรับเบี้ยฯ มีการพูดคุยกันส่งเสียง
ดัง เวลาเรียกช่ือบางครั้งไม่ได้ยิน 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ไม่ได้
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการรับ
มอบอำนาจอย่างครบถ้วน 

-  สถานท่ีไม่พร้อมมีบางหมู่บ้านไม่ให้
ความร่วมมือ ต้องรอการประสานจาก
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับผิดชอบให้จัดหา
โต๊ะเก้าอี้ 
- ทำให้ผู้รับเบี้ยฯ ต้องเดินทางมารับท่ี
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาในภายหลัง ซึ่งไม่สะดวก
ในการเดินทาง และทำให้เงินเหลือจาก
การออกจ่ายเบี้ยฯ มีจำนวนมากต้อง
ได้มาตามให้มารับเบ้ียฯ ในภายหลัง 

- ทำให้เสียเวลาในการรอรับเงิน  ต้อง

กลับบ้านไปเตรียมเอกสารการรับเบี้ยฯ
มาใหม่  
- ทำให้ได้เอกสารไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบยากต่อการติดตาม 
- เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเบี้ยต้องเรียกช่ือเสียง
ดังหรือทำให้ต้องเรียกช่ือซ้ำหลายๆ 
ครั้ง   

-  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านควรมอบหมาย
ให้มีผู้จัดเตรียมสถานท่ีทุกครั้งท่ีมี
การออกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ี
จ่ายเบี้ยฯ 

-  ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ท่ัวถึง 

- ท้ังนี้รายละเอียดวิธีการรับเงินเบ้ีย
ยังชีพแต่ละครั้งระบุไปในหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์ใหก้ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์วิธีการรับ
เงินเบ้ียยังชีพฯ แล้ว 
- กำชับขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเบี้ยฯ
ตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนส่ง
มอบคืนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- ควรมีการแจ้งผู้รับเบี้ยฯ กรุณา
อย่าส่งเสียงดัง เพื่อความสงบ
เรียบร้อยในการรับเบี้ยฯ 
 



- 56 - 
 

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี ้
 ปัญหา 
1)  ผลการดำเนินงานจริงได้ร้อยละ  73.12  ไม่ถึงร้อยละ  90  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 อุปสรรค 
1)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองมีเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านแผนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     
ข้อเสนอแนะ  
      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีจะนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
2)  เพิ่มบุคลากรด้านแผนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้เต็มท่ี   
 
6.  ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล 
คณะกรรมการติดตามได้เสนอความเห็นหลังจากได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ดังนี้ 
-  ดำเนินการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี ้
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  มีระดับความสำเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  ➢  การดำเนนิงานของตำบล 
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึง สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น   
4)  ตำบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  
 
➢  การบริการประชาชน 
1)  ควรบริการด้วยความรวดเร็ว   
2)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  
และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คำแนะนำท่ีดี   
3)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง   ใน
การให้บริการ 
5)  ควรให้มีการจัดโครงการตำบลเคล่ือนท่ี พบประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน และควรเชิญหน่วยงาน
ราชการขา้งเคียงเข้าร่วม  เช่น สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ปศุสัตว์ เกษตร เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 
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6) การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของตำบลมากขึ้น 
 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ในการติดตามและประเมินผลแผนแต่ละโครงการควรมีการเร่งรัดให้ดำเนินโครงการให้ทัน
ตามห้วงเวลาท่ีกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการได้ทุกโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมติตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบลในแต่ละครั้ง ควรจะเชิญ ประชาชนผู้มี
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของตำบลเอง ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เมืองสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 7 
 
 
  

        
แผนงาน 

 

  

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 

 

   
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

 

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

                

 
สมทบกองทุน
เวชกร 

16,000             16,000 

 
เบี้ยยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

120,000             120,000 

 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

300,000             300,000 

 

เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ 12,332,400             

12,332,4
00 

 
เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

226,273             226,273 

 
สำรองจ่าย 121,433             121,433 

 

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 3,676,800             

3,676,80
0 

 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
ประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

            42,120 42,120 

 
เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2,491,200 
2,491,20

0 

 
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

            86,400 86,400 

 
เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

            514,080 514,080 

 
เงินค่าตอบแทน             42,120 42,120 

โครงการโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25622  
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พิเศษนายก/รอง
นายก 

 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  668,040     2,030,000   2,989,888 
5,687,92

8 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

  24,000         72,000 96,000 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  96,000     120,000   306,000 522,000 

 

เงินเดือนพนักงาน   1,163,060     3,782,080   4,518,226 
9,463,36

6 
 

เงินวิทยฐานะ         84,000     84,000 
 

เงินประจำตำแหน่ง   42,000     42,000   294,000 378,000 
 

งบ
ดำเนินงา
น 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

  50,000     60,000   40,000 150,000 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  70,000     50,000   370,000 490,000 

 
ค่าเช่าบ้าน   72,000         324,000 396,000 

 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  10,000     15,000   40,000 65,000 

 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา
ซึ่งบริการ 

  170,000   250,000 300,000   1,607,000 
2,327,00

0 
 

รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

            50,000 50,000 

 
รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

                

 
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ประชาคม
ชุมชนเพื่อ
จัดทำ
แผนพัฒนา
และจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ 

            30,000 30,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

        150,000     150,000 
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กิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด
ประชาชน
ตำบลโนน
เมือง 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
กิจกรรม
ร่วมงาน
กาชาด
ประจำปี
จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

        75,000     75,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การจดังานวัน
เด็กแห่งชาติ 

        80,000     80,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 

  30,000     50,000   150,000 230,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
บุคลากร
ท้องถิ่น 

  40,000           40,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริม
รายได้
นักเรียน/
นักศึกษา
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

        30,000     30,000 

 
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนใน
เทศกาลปีใหม่
และวัน
สงกรานต์ 7 
วันอันตราย 

          120,000   120,000 

 
ค่ารัฐพิธ ี             20,000 20,000 

 
โครงการ
ครอบครัว
สร้างสรรค์แม่

        30,000     30,000 
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ฉันสร้างสื่อ 
 

โครงการ
จัดการ
เลือกต้ังนายก
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลและ
สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมือง 

            100,000 100,000 

 
โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวัน อปพร. 

          10,000   10,000 

 
โครงการ
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ 

    100,000         100,000 

 
โครงการ
ซักซ้อมแผน
และป้องกันสา
ธารณภัย 

          100,000   100,000 

 
โครงการติดต้ัง
ป้ายบอกทาง 
ป้ายแนวเขต 
อปท.และ
สถานที่สำคัญ 

  100,000           100,000 

 
โครงการทอด
เทียนพรรษา
และเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
วิทยุสื่อสาร 

          20,000   20,000 

 
โครงการ
ปล่อยพันธ์
สัตว์น้ำเฉลิม
พระเกียรติ 

            5,000 5,000 

 
โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระ

            10,000 10,000 



- 62 - 
 

 

เกียรติ 
 

โครงการ
ป้องกันจุด
ตรวจหมู่บ้าน
เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนและเฝ้า
ระวังยาเสพติด
และ
อาชญากรรม
ในชุมชน 

          60,000   60,000 

 
โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพสำหรับ
ประชาชน 

    40,000         40,000 

 
โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 
และยุวชน
พิทักษ์ป่า 

          20,000   20,000 

 
โครงการ
พนักงานส่วน
ตำบลและ
ประชาชนจิต
อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

            5,000 5,000 

 
โครงการ
พัฒนาเเพิ่ม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

          150,000   150,000 

 
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
หน่วยบริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

      120,000       120,000 

 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

    5,000         5,000 
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การให้บริการ
ประชาชนด้าน
สวัสดิการ
สังคม 

 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สำหรับงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

          80,000   80,000 

 
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
ครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

        75,000     75,000 

 
โครงการ
รณรงค์
ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ 
การคัดแยก
ขยะ ตำบล
โนนเมือง 

      100,000       100,000 

 
โครงการ
ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
ทดแทน/การ
ประหยัด
พลังงาน 

            30,000 30,000 

 
โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม(รด
น้ำขอพร
ผู้สูงอายุ) 

    130,000         130,000 

 
โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

    22,000         22,000 

 
โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ร่างกายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

        50,000     50,000 
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โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
โครงการตาม
แนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

    80,000         80,000 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา ค่า
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

        107,500     107,500 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

        75,000     75,000 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา ค่า
หนังสือ 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

        425,000     425,000 

 
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
สนับสนุน

        1,225,000     

1,225,00
0 
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สถานศึกษา 
 

โครงการสร้าง
ความ
ปลอดภัยทาง
น้ำแก่นักเรียน
ในสถานศึกษา 
กิจกรรมว่าย
น้ำเพื่อชีวิต 

          60,000   60,000 

 
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรฯ 

      60,000       60,000 

 
โครงการสืบ
สานประเพณี
บุญผะเหวด 
ฟังเทศ
มหาชาติเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี 

        25,000     25,000 

 
โครงการให้
ความรู้ดูแลกัน
และกันชมรม
ผู้สูงอาย ุ

    30,000         30,000 

 
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 

            30,000 30,000 
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โครงการอบรม
พนักงานส่วน
ตำบลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

            85,000 85,000 

 
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

            10,000 10,000 

 
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  50,000       30,000 200,000 280,000 

 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย       30,000   20,000   50,000 
 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

  50,000         20,000 70,000 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์             30,000 30,000 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   150,000           150,000 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

  50,000         300,000 350,000 

 
วัสดุกีฬา         100,000     100,000 

 
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง           60,000   60,000 

 
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

            30,000 30,000 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

      30,000   10,000   40,000 

 

ค่าอาหารเสริม (นม)         2,186,080     

2,186,08
0 

 
วัสดุก่อสร้าง   30,000           30,000 

 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

            20,000 20,000 

 
วัสดุสำนักงาน   50,000     40,000   210,000 300,000 

 
วัสดุอ่ืน           20,000 20,000 40,000 

 

ค่า
สาธารณูปโภ
ค 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

            120,000 120,000 

 
ค่าไฟฟ้า         45,000   300,000 345,000 

 
ค่าบริการไปรษณีย ์             10,000 10,000 

 
ค่าบริการโทรศัพท์             15,000 15,000 

 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ำนักงาน                 
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เก้าอี้ทำงาน
ระดับ 3 
จำนวน 1 ตัว 

        3,000     3,000 

 
เก้าอี้หมุนแบบ
มีล้อเลื่อน 
เบาะฟองน้ำ 2 
ตัวๆละ 2,500 
บาท 

            5,000 5,000 

 
โต๊ะทำงาน
เหล็กเทา
ขนาด 3.5 ฟุต 
สำหรับ
พนักงาน
ตำแหน่งนิติกร 

            6,000 6,000 

 
โต๊ะทำงาน
เหล็กเทา
ขนาด 3.5 ฟุต 
สำหรับ
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

            6,000 6,000 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

                

 
เคร่ือง
คอมพิวดตอร์
ต้ังโต๊ะ 1 
เคร่ือง สำหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 1 
ขนาดไม่น้อย
น้อยกว่า 19 
น้ิว 

            22,000 22,000 

 
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงาน
ประมวลผล 
จำนวน 2 
เคร่ืองๆละ 
21,000 บาท 

  42,000           42,000 

 
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 

        32,000     32,000 
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สำหรับ
สำนักงาน 
จำนวน 2 
ชุดๆละ 
16,000 บาท 

 
เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ ์

            4,300 4,300 

 
ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

          20,000 100,000 120,000 

 
ครุภัณฑ์อ่ืน                 

 
โครงการจัดซื้อ 
โต๊ะ เต๊นท์ 
เก้าอี้และพัด
ลมใหญ่สามขา 
หมู่ที่ 1 

  200,000           200,000 

 
จัดซื้อถังขยะ       100,000       100,000 

 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

                

 
ก่อสร้าง
ห้องน้ำเพื่อ
บริการ
ประชาชน 

    200,000         200,000 

 
โครงการ
ก่อสร้างป้าย
ศูนย์เด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเมือง 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
ก่อสร้าง
หลังคาโดม
ลานจัด
กิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสามัคคี
ธรรม 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
ก่อสร้าง
หลังคาบริเวณ
พื้นที่ศูนย์ 
ศูนย์พัฒนา

        50,000     50,000 
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เด็กเล็กโนน
เปรมชัย 

 
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร SML 
หมู่ที่ 2 

  200,000           200,000 

 
โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมหลังคา
อาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านภู
พระ 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
ปรับปรุงต่อ
เติมห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนผักหวาน 

        50,000     50,000 

 
โครงการ
ปรับปรุง
ห้องน้ำห้อง
ส้วมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวนา
ราม 

        50,000     50,000 

 
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                

 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จาก
บ้านนางเอ็ม
อร ผึ่งผาย – 
บ้านนายคำ
แสน จำปา
แก้ว หมู่ที่ 11 

  100,000           100,000 

 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จาก
บ้านนายมน
เทียน สีทา – 
บ้าน น.ส.พิไล
พร คงทวี หมู่

  200,000           200,000 
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ที่ 7 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นายบุญยงค์ 
มะโนวงค์ – 
บ้านนายบุญ 
เสนานิคม หมู่
ที่ 6 

  200,000           200,000 

 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

  175,000           175,000 

 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 

  60,000           60,000 

 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีเสริม
เหล็ก จาก
บ้านนางจันทิ
มา พันเดช – 
รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

  200,000           200,000 

 
ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำฝาย
ใหญ่ ด้านทิศ
ตะวันออก หมู่
ที่ 15 

  160,000           160,000 

 
ขยายถนน
พร้อมร่อง
ระบายน้ำและ
บ่อพักเททับ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

  54,500           54,500 

 
ขยายไหล่ทาง
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำและ
บ่อพัก หมู่ที่ 
12 

  200,000           200,000 

 
โครงการ   200,000           200,000 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 

 
โครงการ
ก่อสร้างทาง
กันไฟ ป่า
ชุมชนป่าบะ
โมก 

  250,000           250,000 

 
โครงการขยาย
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1 
เมตร หมู่ที่ 4 

  170,000           170,000 

 
โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
จากศาลา
สามเหลี่ยม-
ทางออกหนอง
โก 

  260,000           260,000 

 
โครงการลงหิน
คลุกเส้นสาม
แยกเส้นนาพ่อ
เฉลิม สาทา 
โนนม่วง - 
โนนงาม 

  200,000           200,000 

 
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
จากสี่แยกบ้าน
นางวันเพ็ญ 
เวียนเป๊ะ - 
ฐานจุดปั้งไฟ 

  300,000           300,000 

 
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
เส้นภูพระ - 
นาอ่างทอง 

  450,000           450,000 

 
ลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 

  50,000           50,000 

 
วางท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

  100,000           100,000 
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ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                

 
ปรับปรุงต่อ
เติมสำนักงาน
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมือง 

  300,000           300,000 

 
ปรับปรุงลาน
เมรุวัดป่าโนน
เมือง 

  50,000           50,000 

 
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดต้ังคร้ังแรกใน
อาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือ
ภายหลังการ
ก่อสร้าง 

                

 
ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
13 จุด หมู่ที่ 5 

  45,500           45,500 

 
ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน 5 จุด 
หมู่ที่ 15 

  40,000           40,000 

 
ติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

  40,000           40,000 

 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์ 

                

 
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

  25,000           25,000 

 
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
เส้นนาพ่อคูณ 

  40,000           40,000 
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จิว 
 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสงู
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 

  100,000           100,000 

 
ขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

  100,000           100,000 

 
ขยายไฟฟ้า
แรงต่ำจาก
บ้านนายทอง
ดา ศรีกุลลวง 
– หน้าบ้าน
นายเสถียร 
โนนศรี หมู่ที่ 
4 

  30,000           30,000 

 
ขยายไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อม
หม้อแปลงสาย
ภูพระ-นา
อ่างทอง หมู่ที่ 
13 

  200,000           200,000 

 
ขายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 2 สาย 
1.ทางออก
บ้านห้วยไหร่ 
2.ทางออก
บ้านนาเลิง 
หมู่ที่ 14 

  150,000           150,000 

 
โครงการ
อุดหนุน
พระราชดำริ
สาธารณสุข 

      300,000       300,000 

 
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

        150,000     150,000 

 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
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อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

        1,602,000     

1,602,00
0 

 
อุดหนุนตาม
โครงการ 
สักการะ
สมเด็จพระเน
ศวรมหาราช 
กาชาด
หนองบัวลำภ ู

            24,000 24,000 

 
อุดหนุน
โรงเรียนในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนน
เมือง ด้าน
กิจกรรม
การศึกษา/
กิจกรรมกีฬา 

        100,000     100,000 

 
อุดหนุนศูนย์
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด 
(ศอ.ปส) 

      30,000       30,000 

 

รวม 16,792,906 7,807,100 607,000 1,020,000 13,588,660 780,000 15,704,334 
56,300,0

00 
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แผนงาน 

 

  

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 

 

   
 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

 

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                 

 
สมทบกองทุนเวชกร 16,000             16,000 

 
เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000             120,000 

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000             300,000 

 
เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ 12,332,400             12,332,400 

 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

226,273             226,273 

 
สำรองจ่าย 121,433             121,433 

 
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 3,676,800             3,676,800 

 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

            42,120 42,120 

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2,491,200 2,491,200 

 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

            86,400 86,400 

 
เงินเดือนนายก/รองนายก             514,080 514,080 

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

            42,120 42,120 

 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   668,040     2,030,000   2,989,888 5,687,928 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   24,000         72,000 96,000 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   96,000     120,000   306,000 522,000 
 

เงินเดือนพนักงาน   1,163,060     3,782,080   4,518,226 9,463,366 
 

เงินวิทยฐานะ         84,000     84,000 
 

เงินประจำตำแหน่ง   42,000     42,000   294,000 378,000 
 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   50,000     60,000   40,000 150,000 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  70,000     50,000   370,000 490,000 

 
ค่าเช่าบ้าน   72,000         324,000 396,000 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  10,000     15,000   40,000 65,000 
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ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ   170,000   250,000 300,000   1,607,000 2,327,000 
 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ 

            50,000 50,000 

 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

                

 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ 

            30,000 30,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติดประชาชน
ตำบลโนนเมือง 

        150,000     150,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ร่วมงานกาชาดประจำปี
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

        75,000     75,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

        80,000     80,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  30,000     50,000   150,000 230,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

  40,000           40,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
รายได้นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

        30,000     30,000 

 
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลปีใหม่และวัน
สงกรานต์ 7 วันอันตราย 

          120,000   120,000 

 
ค่ารัฐพิธ ี             20,000 20,000 

 
โครงการครอบครัว
สร้างสรรค์แม่ฉันสร้างสื่อ 

        30,000     30,000 

 
โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเมือง 

            100,000 100,000 

 
โครงการจัดกจิกรรมเน่ืองใน
วัน อปพร. 

          10,000   10,000 

 
โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 

    100,000         100,000 
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โครงการซักซ้อมแผนและ
ป้องกันสาธารณภัย 

          100,000   100,000 

 
โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง 
ป้ายแนวเขต อปท.และ
สถานที่สำคัญ 

  100,000           100,000 

 
โครงการทอดเทียนพรรษา
และเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

        50,000     50,000 

 
โครงการปรับปรุงระบบวิทยุ
สื่อสาร 

          20,000   20,000 

 
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
เฉลิมพระเกียรติ 

            5,000 5,000 

 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

            10,000 10,000 

 
โครงการป้องกันจุดตรวจ
หมู่บ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนและเฝ้าระวังยาเสพ
ติดและอาชญากรรมในชุมชน 

          60,000   60,000 

 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชพีสำหรับ
ประชาชน 

    40,000         40,000 

 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า และยุวชน
พิทักษ์ป่า 

          20,000   20,000 

 
โครงการพนักงานส่วนตำบล
และประชาชนจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

            5,000 5,000 

 
โครงการพัฒนาเเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

          150,000   150,000 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

      120,000       120,000 

 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการสังคม 

    5,000         5,000 

 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สำหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

          80,000   80,000 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ

        75,000     75,000 
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ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยก
ขยะ ตำบลโนนเมือง 

      100,000       100,000 

 
โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน/การ
ประหยัดพลังงาน 

            30,000 30,000 

 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม(รดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ) 

    130,000         130,000 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

    22,000         22,000 

 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

        50,000     50,000 

 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    80,000         80,000 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

        107,500     107,500 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน 

        75,000     75,000 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
หนังสือ 

        50,000     50,000 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน 

        50,000     50,000 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

        425,000     425,000 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 

        1,225,000     1,225,000 

 
โครงการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ำแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา กิจกรรมว่ายน้ำ
เพื่อชีวิต 

          60,000   60,000 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน       60,000       60,000 
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ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ 

 
โครงการสืบสานประเพณีบุญ
ผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

        25,000     25,000 

 
โครงการให้ความรู้ดูแลกัน
และกันชมรมผู้สูงอาย ุ

    30,000         30,000 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

            30,000 30,000 

 
โครงการอบรมพนักงานส่วน
ตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

            85,000 85,000 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันท้องถิ่นไทย 

            10,000 10,000 

 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   50,000       30,000 200,000 280,000 

 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย       30,000   20,000   50,000 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   50,000         20,000 70,000 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์             30,000 30,000 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   150,000           150,000 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   50,000         300,000 350,000 
 

วัสดุกีฬา         100,000     100,000 
 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง           60,000   60,000 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว             30,000 30,000 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์       30,000   10,000   40,000 
 

ค่าอาหารเสริม (นม)         2,186,080     2,186,080 
 

วัสดุก่อสร้าง   30,000           30,000 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             20,000 20,000 
 

วัสดุสำนักงาน   50,000     40,000   210,000 300,000 
 

วัสดุอ่ืน           20,000 20,000 40,000 
 

ค่า ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             120,000 120,000 
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สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า         45,000   300,000 345,000 

 
ค่าบริการไปรษณีย ์             10,000 10,000 

 
ค่าบริการโทรศัพท์             15,000 15,000 

 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑส์ำนักงาน                 

 
เก้าอี้ทำงานระดับ 3 จำนวน 
1 ตัว 

        3,000     3,000 

 
เก้าอี้หมุนแบบมีล้อเลื่อน 
เบาะฟองน้ำ 2 ตัวๆละ 
2,500 บาท 

            5,000 5,000 

 
โต๊ะทำงานเหล็กเทาขนาด 
3.5 ฟุต สำหรับพนักงาน
ตำแหน่งนิติกร 

            6,000 6,000 

 
โต๊ะทำงานเหล็กเทาขนาด 
3.5 ฟุต สำหรับพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

            6,000 6,000 

 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์                 

 
เคร่ืองคอมพิวดตอร์ต้ังโต๊ะ 1 
เคร่ือง สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 ขนาดไม่น้อยน้อย
กว่า 19 น้ิว 

            22,000 22,000 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
21,000 บาท 

  42,000           42,000 

 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 
ชุดๆละ 16,000 บาท 

        32,000     32,000 

 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์

            4,300 4,300 

 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์           20,000 100,000 120,000 

 
ครุภัณฑ์อ่ืน                 

 
โครงการจัดซื้อ โต๊ะ เต๊นท์ 
เก้าอี้และพัดลมใหญ่สามขา 
หมู่ที่ 1 

  200,000           200,000 

 
จัดซื้อถังขยะ       100,000       100,000 

 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 

 
ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการ
ประชาชน 

    200,000         200,000 
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โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนเมือง 

        50,000     50,000 

 
โครงการก่อสร้างหลังคาโดม
ลานจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม 

        50,000     50,000 

 
โครงการก่อสร้างหลังคา
บริเวณพื้นที่ศูนย์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโนนเปรมชัย 

        50,000     50,000 

 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร SML หมู่ที่ 2 

  200,000           200,000 

 
โครงการปรับปรุงต่อเติม
หลังคาอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ 

        50,000     50,000 

 
โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนผักหวาน 

        50,000     50,000 

 
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้อง
ส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวนาราม 

        50,000     50,000 

 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางเอ็มอร ผึ่ง
ผาย – บา้นนายคำแสน 
จำปาแก้ว หมู่ที่ 11 

  100,000           100,000 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายมนเทียน 
สีทา – บ้าน น.ส.พิไลพร คง
ทวี หมู่ที่ 7 

  200,000           200,000 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายบุญยงค์ 
มะโนวงค์ – บ้านนายบุญ 
เสนานิคม หมู่ที่ 6 

  200,000           200,000 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 
10 

  175,000           175,000 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 
13 

  60,000           60,000 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริม
เหล็ก จากบ้านนางจันทิมา 
พันเดช – รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 

  200,000           200,000 
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ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝาย
ใหญ่ ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 
15 

  160,000           160,000 

 
ขยายถนนพร้อมร่องระบาย
น้ำและบ่อพักเททับคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

  54,500           54,500 

 
ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 
12 

  200,000           200,000 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่3 

  200,000           200,000 

 
โครงการก่อสร้างทางกันไฟ 
ป่าชุมชนป่าบะโมก 

  250,000           250,000 

 
โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 1 
เมตร หมู่ที่ 4 

  170,000           170,000 

 
โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง จากศาลา
สามเหลี่ยม-ทางออกหนองโก 

  260,000           260,000 

 
โครงการลงหินคลุกเส้นสาม
แยกเส้นนาพ่อเฉลิม สาทา 
โนนม่วง - โนนงาม 

  200,000           200,000 

 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง จากสี่
แยกบ้านนางวันเพ็ญ เวียน
เป๊ะ - ฐานจุดปั้งไฟ 

  300,000           300,000 

 
ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นภู
พระ - นาอ่างทอง 

  450,000           450,000 

 
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 14 

  50,000           50,000 

 
วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

  100,000           100,000 

 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

                

 
ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเมือง 

  300,000           300,000 

 
ปรับปรุงลานเมรุวัดป่าโนน
เมือง 

  50,000           50,000 

 
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นการติดต้ังคร้ังแรกในอาคาร
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หรือสถานที่ราชการพร้อมการ
ก่อสร้างหรือภายหลงัการก่อสร้าง 

 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 13 จุด หมู่ที่ 5 

  45,500           45,500 

 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 
15 

  40,000           40,000 

 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

  40,000           40,000 

 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

                

 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

  25,000           25,000 

 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นนา
พ่อคูณ จิว 

  40,000           40,000 

 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5 

  100,000           100,000 

 
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

  100,000           100,000 

 
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้าน
นายทองดา ศรีกุลลวง – 
หน้าบ้านนายเสถยีร โนนศรี 
หมู่ที่ 4 

  30,000           30,000 

 
ขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ
แปลงสายภพูระ-นาอ่างทอง 
หมู่ที่ 13 

  200,000           200,000 

 
ขายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 2 สาย 
1.ทางออกบ้านห้วยไหร่ 2.
ทางออกบ้านนาเลิง หมู่ที่ 14 

  150,000           150,000 

 
โครงการอุดหนุนพระราชดำริ
สาธารณสุข 

      300,000       300,000 

 
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 

        150,000     150,000 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 

 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

        1,602,000     1,602,000 

 
อุดหนุนตามโครงการ 
สักการะสมเด็จพระเนศวรม
หาราช กาชาดหนองบัวลำภ ู

            24,000 24,000 
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อุดหนุนโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเมือง ด้านกิจกรรม
การศึกษา/กิจกรรมกีฬา 

        100,000     100,000 

 
อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
(ศอ.ปส) 

      30,000       30,000 

 
รวม 16,792,906 7,807,100 607,000 1,020,000 13,588,660 780,000 15,704,334 56,300,000 
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