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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
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สารบัญ 
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ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

    แบบท่ี ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความเด่นชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  

               จึงปล่อย/……….. 
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จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสี่ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)   
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการ   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ    จึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น    โดยมีรายละเอียดดังนี้  

           
 

1.ความหมาย/....... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนทีแ่ละนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี  และการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

             3)องค์กร/........... 
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาร
รายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้หมั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
          3.ขั้นตอน/......... 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
ผังข้ันตอน/... 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  กรอบ/... 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 

 
 

(๓)  ความ/... 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

 
 
 
 

(๖)  ประสิทธิผล/... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล   5.ระเบียบ/..... 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
 (๒)  เดอืน  เมษายน – กันยายน   
    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)                      5.2 วิธีในการ/...... 
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนค้อในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนค้อ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

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


 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

         7.ประโยชน์/........ 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย    

 
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

๑. นายเสน่ห์  มีศิลป ์  สมาชิกสภา ฯ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายแสงทอง  นามศรี  สมาชิกสภา ฯ      กรรมการ 
 3. นายทองใบ  ประสานทอง สมาชิกสภา ฯ      กรรมการ 
 4. นายนิวัติ  นามวงศ์  ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
 5. นายค าหมูน  ฤทธิมาศ  ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
 6. นายจักกรี    จันทร์เกษ ผอ.รพ.สต.โนนค้อ    (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  กรรมการ 
 7. นางนวลฉวี  ศรีแก้ว  ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  กรรมการ 
 8. นายพีรศักดิ์  กองแก้ว  (หัวหน้าส่วนการบริหาร)     กรรมการ 
 9. นายประเสริฐ  สายงาม (หัวหน้าส่วนการบริหาร)     กรรมการ 
 10.นายวิชัย  จันทร์ศรี  ก านันต าบลโนนค้อ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
 11.นายสมคิด  สาวิโล  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
 12.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการ 
 13.ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้ 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการ…… 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการท างานท่ี
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึก



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

บัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลติสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

   ยุทธศาสตร์……. 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายท้ังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบาย…… 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้

มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้           ๒.๑)  ท าการส ารวจ...........   

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ี ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๖.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(๔) กลุ่มภาค……… 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๖.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวนใหม่  
(รอบปี 2560) 

 วิสัยทัศน์    “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”  
ค านิยาม  

วิสัยทัศน์ 
 

ความหมาย 

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP มีคุณลักษณะ
เด่นตามสายพันธ์ หอมมะลิและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

การท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่ งอ านวย ความสะดวกตามมาตรฐาน
กรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานโลก 

การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล ด่านศุลกากรชายแดนมีสิ่งอ านวยความสะดวก
และมีระเบียบ  พิธีน าเข้าส่งออกเป็นไปตาม
มาตรฐานโลก 

พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าว

หอมมะลิ คุณภาพดี  
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้ได้มาตรฐาน  
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

การค้า ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน  
 เป้าประสงค์รวม  

1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทาง  การตลาด
ทั้งใน และต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  

2. พัฒนา………… 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี

ส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว   



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  
ที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย     
      1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เปูาหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่          

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยว เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20           
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20          
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เปูาหมายรวม 

4 ปี ขยายตัว ร้อยละ 8           
5.  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเปูาหมายรวม4 ปี ร้อยละ 12   

 “เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น  ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน” “เชิดชูคุณธรรม  ท าเพ่ือประชาชน หัวใจรับใช้
ประชาชน หัวใจเพ่ืออุบลราชธานี” 3 - 67        

6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพ่ิมขึ้นเปูาหมายรวม 4 
ปี ร้อยละ 12   

ประเด็นยุทธศาสตร์    
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
เป้าประสงค์  

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
GAP  2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
3. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เปูาหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่                 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เปูาหมาย รวม 4 ปี ร้อยละ 8                    
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเปูาหมายรวม4 ปีร้อยละ 12 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
3. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและย่ังยืน  
เปาประสงค  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพ   
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด  

ตัวช้ีวัด/………. 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20  
2. อัตราการขยายตัวของรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 13.55  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว เปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้า 
ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลาง         

และขนาดย่อม  
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า  
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมายรวม 4 ปี  ร้อยละ 12  
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเปูาหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 กล

ยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ขนาดกลาง

และ ขนาดย่อม  
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า  
4. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน  
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
6. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันกับ  

 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 4 ปี  (พ.ศ. 2557-2560) ทบทวนใหม่ (รอบปี 60) 
วิสัยทัศน์  

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว  การเกษตรมีศักยภาพ” 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี มีการศึกษา อาชีพรายได้ บนวิถี

พอเพียง มีความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน มีความ
แข็งแกร่งทางประเพณีและวัฒนธรรม  และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพ่ึงตนเอง อย่างยั่งยืน 

เมืองน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ด้วย
ความสุข สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีมี
งานท า มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

สังคมสงบสุข 
เป็นประตูการค้า และการท่องเที่ยว    ช่องทางการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิ
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือน บ้านถึง 2 
ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
รวมทั้งยังมี เส้นทางเชื่อมโยงกับเวียดนามและจีนซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มี ศักยภาพและความ
ต้องการสินค้าจากประเทศไทยสูง รวมทั้งการเข้ามา 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การเกษตรมีศักยภาพ    การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
(ability)และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน (Quality 
Standard) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจ ของ
จังหวัด  
 

 
พันธกิจ    

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน    
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน   

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ตัวช้ีวัด   
     1. ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เปูาหมาย ร้อยละ 100 ใน
ปี 2560   
     2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชากรที่ได้รับศึกษาถึงระดับขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
เปูาหมาย ร้อยละ  10 ในปี 2560  

     3. ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเปูาหมาย     
ร้อยละ 70 ในปี 2560     

     4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปูาหมาย ร้อยละ 100 ใน
ปี 2560    

     5. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560    
     6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้น าธรรมาภิบาล เปูาหมาย ร้อยละ 10 ในปี 2560  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
     1. พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  
     2. ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
     3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
     4. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2……. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

เป้าประสงค์ มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด    

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPเปูาหมายร้อยละ 6 ในปี 2560   

     2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  5 ต่อปี  
     3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เปูาหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics)เพ่ือสนับสนุน 
การค้า         การลงทุนและการท่องเที่ยว  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาสและ                    
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  

     3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
     4. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ทั้งใน      และต่างประเทศ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์ที่ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต      
ตัวช้ีวัด    
1. จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เปูาหมาย จ านวน 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 
2560 2. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ ต่อจ านวน
แปลง/ฟาร์ม          ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เปูาหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560  
3. จ านวนผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เปูาหมาย จ านวน 3,800 กิโลกรัมต่อไร่                
ในปี 2560 4. จ านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เปูาหมาย จ านวน 280 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในปี 2560  

  เป้าประสงค์ที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
ตัวช้ีวัด    
1. จ านวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เปูาหมาย จ านวน 20,000 ไร่ ในปี 2560 เปูาประสงค์ท่ี  

3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด   
2. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเปูาหมาย ที่มีการพัฒนาการเกษตร ตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปูาหมาย ร้อยละ 85 ในปี 2560 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่า    
ตัวช้ีวัด    
1. มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระดับกลุ่มเกษตรกร/    

สหกรณ์/วิสาหกิจ/ชุมชน เปูาหมาย 560 ล้านบาท ในปี 2560  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน   
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ   
3. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า   
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
5. พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง   
6. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเชียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

เป้าประสงค์  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เปูาหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560  
2. ร้อยละของ อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560  
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ เปูาหมาย ร้อยละ 70 ในปี 2560  
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เปูาหมาย ร้อยละ 30 ในปี 
2560    
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม  
3. บริหารจัดการด้านพลังงาน     

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
เป้าประสงค์  พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชน มี  
ภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพื้นฐานการ มีส่วน 
ร่วมของ องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นท่ี  
ตัวช้ีวัด  

1. จ านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง เปูาหมาย    
308 หมู่บ้าน ในปี 2560  

     2. ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เปูาหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา    
     1. พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคง  
     2. ผนึกก าลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริม สร้างความม่ันคง  
     3. พัฒนาความร่วม มือเพ่ือเสริมความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
ตวัชี้วัด  
      1. ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ ากว่า 85 ต่อปี   
      2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ของจังหวัด เปูาหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560  
เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
     1. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เปูาหมายร้อยละ 35 ในปี 2560  
     2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี     
     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
     1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
     2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  

แผนยุทธศาสตร์......... 
  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน    
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน    
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ    
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน    
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน    
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน    
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง    
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย    
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน    
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน    
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด    
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน   
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว    
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่    
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว    
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม    
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว    
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ    
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม  
   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                             
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ   
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ                                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน   
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 7……   
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

ข้อเสนอแนะกิจกรรม/โครงการที่ควรบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

1. โครงการขุดลอก ห้วย หนอง และแหล่งน้ าสาธารณะ    
2. โครงการขยายเขตบริการไฟฟูา ประปา    
3. โครงการวางระบบระบายน้ าของชุมชน/เมือง    
4. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายหลักเชื่อมระหว่างต าบล    
5. พัฒนาระบบชลประทาน/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในชุมชน    
6. การวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน   
7. การจัดให้มีระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐานเดินทางได้สะดวกปลอดภัย    
8. สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพ แก่เกษตรกร    
2. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องออกก าลังกายประจ าต าบล    
4. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร    
5. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าชุมชน    
6. พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย    
1. จัดให้มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง    
2. เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ( อป.พร. )    
3. จัดตั้งอาสาสมัครเฝูาระวังยาเสพติดประจ าชุมชน    
4. จัดระเบียบชุมชนสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว               
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่รอบๆ แหล่งท่องเที่ยว    
4. ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจ าต าบล    
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว    
6. อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว    
7. การจัดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ    
8. ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่    
9. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 .......  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1. จัดหาแหล่งก าจัดขยะ บ่อจ ากัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ    
2. โครงการธนาคารขยะและระบบการจัดการขยะ    
3. ส่งเสริมการปูองกันและก าจัดยุงลาย    
4. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่สาธารณะ    
5. พัฒนาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน    
6. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจ าปี    
7. ส่งเสริมการก่อสร้างฝายน้ าล้นให้เพียงพอและท่ังถึง    
8. โครงการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการจัดเก็บและก าจัดขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
1. อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น    
2. ตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น    
3. การสร้างแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน    
2. พัฒนาคุภาพชีวิตพนักงานส่วนท้องถิ่น    
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมการท างานในส านักงานให้น่าอยู่    
4. จัดหาเครื่องอ านาจความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์กร                          
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
6. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
วิสัยทัศน์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว   การเกษตรมีศักยภาพ มีการ

พัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ  
     1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  
     3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น  
     4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง       
     5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปูองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน  
     6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย  
     7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน  
     9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน  
     10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
     11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด  
     12.  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม  
     13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

14. จัดให้....... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

     14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ  
     15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
       1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอต่อความต้องการของประชาขน  
            2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่  

     3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อง 
กับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น  

     4. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
     5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการปูองกันโรคอย่างเป็นระบบ  
     6. ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์  สิทธิและหน้าที่ ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  
     7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน  
     9. ระบบการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น  
     11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

12. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การ 
บริหาร การตลาด) ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน  

13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามา        
มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน  

     14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของประชาชน  
     15. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1 วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรม น าการศึกษา ประชาพอเพียง” 
 

7.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของอบต.  4  ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑)  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
๑.๒)  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและพัฒนาระบบไฟฟูาส่องสว่างและไฟฟูาสาธารณะ ตาม

ชุมชนต่างๆ 
๑.๓)  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคของ

ประชาชน 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

๒)  ด้านบริการ………. 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๒)  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.1)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3)  การพัฒนาส่งเสริมด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
2.4)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
2.5)  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม 
2.6)  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของขุมชนให้น่าอยู่ 
2.7)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

  ๒.8)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
2.9๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
2.10)การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและการนันทนาการในชุมน 
2.๑2)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
2.1๒)  การให้ความรู้เกีย่วกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
2.1๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชน   
2.14)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

  
3)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
3.๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
3.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
3.5)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต อบต. 
3.6)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.7)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.8)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 

4)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
4.2) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล(PSO) 
4.3) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
4.4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
4.5) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อุทกภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

๒.๓  เป้าประสงค์…….. 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมความน่าอยู่ 

  ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
    ๑)  ประชาชนในเขตต าบลโนนค้อมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
    ๒)  ในเขตต าบลโนนค้อมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
    ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

  ๔)  ประชาชนในเขตต าบลโนนค้อร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 
  ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

    ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
    ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
    7)  ศพด.ของ อบต.โนนค้อ จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 16 เกณฑ์มาตรฐาน 
    8)  ชุมชนในเขตต าบลโนนค้อร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
    9)  การบริหารจัดการของอบต.โนนค้อ มีผลการปฏิบตัิงานท่ีมปีระสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
    

  ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
   ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
   ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
   ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม
และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในท้องถิ่น   
 

๕)  ปูองกัน.......... 
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๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. การวิเคราะห์........ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.โนนค้อ     

เปา้ประสงค ์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  ด้านคมนาคม 

 
    1.2  ด้านสาธารณูปโภค 
 
 
 
2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
      
 
 
 
 
 
 
 
3.  ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
     3.1  ด้านครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
     3.2  ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพย์สิน 
     3.3  ด้านกีฬาและนันทนาการ   
      
     3.4  ด้านยาเสพติด 

 
1.1.1 การคมนาคมขนส่งของถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็น
ถนนลูกรัง ผิวถนนขรุขระ 
1.2.1 ระบบไฟฟูา  ประปา  ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
1.2.2 โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
1.2.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
 
2.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม 
2.2 ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร 
2.3 ราษฎรขาดท่ีท ากินในการเกษตร 
2.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
2.5 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
2.6 ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่มที่แน่นอน 
2.7 ราษฎรขาดเงินทุนปรับปรุงเพิ่มเติมโรงเรือนพร้อมทั้งอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ 
 
3.1.1 ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร 
3.1.2  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ถูกทอดทิ้ง 
3.1.3  เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย 
3.1.4  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
3.1.5 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
3.1.6  ปัญหาด้านอบายมุข เช่น การพนัน  ยาเสพติด ฯลฯ 
3.2.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 
 
3.3.1  ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
3.3.2  ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 
3.4.1  การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา 
ยาเสพติดไม่ทั่วถึง 
3.4.2  ยาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น 
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3.5  ด้านการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
3.6 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ด้านแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    4.2 ด้านทรัพยากรปุาไม้ 
 
 
5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
   5.1 ด้านการเมือง  การปกครอง 
 
 

5.2 ด้านการเมืองการบริหารงาน 
 
 
6. ปัญหาด้านการกระจายอ านาจแก่ อปท. 
และแนวนโยบายของรัฐ 
 

3.5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
3.5.2  ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
3.5.3  สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชน
เมือง 
3.5.4  เด็กก่อนวัยเรียน  ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
3.5.5 เด็ก เยาวชน ประชาชนให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย 
 
3.6.1 ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
3.6.2 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ วัด ต่างๆ  
 
4.1.1  ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
4.2.1  ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้ าล า
คลอง  ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
 
 
5.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
5.1.2  ประชาชนขาดความรู้ ไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 
5.2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
5.2.2 พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและการปกครอง 
 
6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
6.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลโนนค้อ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 
 
(1)  จุดแข็ง  (S : Strengths) (2)  จุดอ่อน (W : Weaknesses)   

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
    –  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    –  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  
ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 
   –  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้ผลงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
    –  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
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2.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง) 
    –  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่     
    –  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตาม
โครงสร้าง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพต่างๆ  
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์
ในการเกษตร 

 
2.  ระบบข้อมูล 
    – ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
   –   มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
   –   บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
   –   ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
 
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
   –  สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
  –  มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  –  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
(3)  โอกาส  (O : Opportunity)   
 –  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด   ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านสังคม  ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจแบบ

พอเพียงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
 –   การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 –   การแก้ไขปัญหาความยากจน   ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
(4)  ข้อจ ากัด   (T : Threat) 
 -  กฎหมายระเบียบ   ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลา 
 -  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
 -  ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน   ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามกฎหมาย 

-  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
-  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่อ าเภอและสู่จังหวัด   สามารถรองรับการขยายตัวของการ

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.โนนค้อนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตต าบล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและต าบลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดตอ่ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตต าบล ในพ้ืนที่ไมม่ีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตต าบล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6)ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

8) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 9) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
ต าบล 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

10) เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - กลุ่มอาชีพ - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ในเขตต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 
 
 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 
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๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขตต าบล - ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนทีต่ าบล 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 

 

7.1 วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรม น าการศึกษา ประชาพอเพียง” 

7.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.  4  ด้าน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
๑.๒)  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและพัฒนาระบบไฟฟูาส่องสว่างและไฟฟูาสาธารณะ ตาม

ชุมชนต่างๆ 
๑.๓)  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 

๒)  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 2.1)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3)  การพัฒนาส่งเสริมด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
2.4)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
2.5)  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม 
2.6)  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของขุมชนให้น่าอยู่ 
2.7)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

   ๒.8)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
2.9๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
2.10)การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและการนันทนาการในชุมน 
2.๑2)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที ่
2.1๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
2.1๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชน   
2.14)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
3)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
3.๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
3.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
3.5)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต อบต. 
3.6)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.7)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.8)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
3.9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 

4)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
4.2) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล(PSO) 
4.3) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
4.4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
4.5) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อุทกภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมความน่าอยู่ 

  ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
    ๑)  ประชาชนในเขตต าบลโนนค้อมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
    ๒)  ในเขตต าบลโนนค้อมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
    ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

  ๔)  ประชาชนในเขตต าบลโนนค้อร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 
  ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

    ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
    ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
    7)  ศพด.ของ อบต.โนนค้อ จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 16 เกณฑ์มาตรฐาน 
    8)  ชุมชนในเขตต าบลโนนค้อร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
    9)  การบริหารจัดการของ อบต.โนนค้อ มีผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
    

  ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
   ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
   ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
   ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม
และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.โนนค้อ     

เป้าประสงค ์ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   (7 จุดมุ่งหมาย     ตัวชี้วัด) 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด  ข้อมูลพื้นฐาน 
เป้าหมาย (ร้อยละ %) 

ปี 60-64 ปี  
60 

ปี  
61 

ปี  
62 

ปี  
63 

ปี  
64 

1.โครงสรา้งพื้นฐานการสาธารณูปโภค 
เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ  คลอบคลมุและทั่วถึงทุกหมูบ่้าน 
 
 
 
 
 

1.จ านวนการก่อสรา้งและปรับปรงุถนน/ทางระบาย
น้ า/ สะพาน/ทางเท้า 
2.ปริมาณการขยายเขตการไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ตามชุมชนต่างๆ  
3.ปริมาณการขยายเขตประปาใหค้รบทุกครัวเรือน 
 
4.จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะ 

1.จ านวน ถนน/ทางระบายน้ า/สะพาน/ทางเท้า 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 ของพื้นที่ 
2.การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 
3.การเพิ่มขึ้นของระบบประปาหมูบ่้านคลอบคลมุ  
100 % ทุกหมู่บ้าน 
4.ร้อยละของการขยายระบบบริการสาธารณะต่างๆ 
 

95 
 

90 
 

100 
 

95 
 

80 
 

75 
 

80 
 

75 
 

85 
 

80 
 

85 
 

80 
 

87 
 

85 
 

85 
 

85 
 

90 
 

87 
 

90 
 

90 
 

95 
 

90 
 

100 
 

95 
 

2.ส่งเสรมิด้านสวัสดิการสังคม เชน่ 
เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผูต้ิดเชื้อ ฯลฯ 

1.จ านวนเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเชื้อ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
 

1.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้อ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 100 % 
 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

95 
 
 

99 
 

100 
 
 

3.ประชาชนไดร้ับการศึกษาและดา้น
การสาธารณสุข 
 
 
 

1.จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
2.จ านวนชมรมกีฬาและนันทนาการตลอดจนลานกีฬา
ชุมชนเพิ่มขึ้น 
3.จ านวนประชาชนผู้มสีุขภาพร่างกายและสุขภาพจติ
ที่ด ี

1.ประชาชนไดร้ับการศึกษาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 50 
2.ชมรมกีฬา/ลานกีฬาชุมชนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 
 
3.ประชาชนไดร้ับการบริการด้านสาธารณสุขท่ัวถึง 
 

50 
5 
 

100 
 

30 
1 
 

80 
 

35 
2 
 

85 
 

40 
3 
 

90 
 

45 
4 
 

95 
 

50 
5 
 

100 
 

4.ส่งเสรมิด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชาชนมีจิตส านึกในการท านุบ ารุง ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
 

4.ส่งเสรมิการจดักิจกรรมวันส าคญัต่างๆ ทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกชุมชน ร้อยละ 11 
 

11 
 

5 
 
 

7 8 9 11 
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5.สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 
2.ร้อยละของครัวเรือนที่พ่ึงตนเองได้ 
 

1.ครัวเรือนมีการจัดท าบญัชีครัวเรอืนคิดเป็นร้อยละ 
35  ของครัวเรือนในชุมชน 
2.ครัวเรือนที่พ่ึงตนเองไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 80 ของ
ชุมชน 

35 
 

80 

15 
 

60 

20 
 

65 
 

25 
 

70 
 

 

30 
 

75 
 

35 
 

80 
 

 
6.สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน/กลุม่สตร/ีกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่ม
อาชีพ และด าเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
1.จ านวนกลุ่มอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 
 
2.จ านวนบุคลากรมีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและผลติผลทางการเกษตรอนิทรีย ์
3.จ านวนและปรมิาณของสินค้า  OToP 
 

 
1.สนับสนุนส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆ ร้อยละ 100 
ของชุมชน  
2.ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพร้อยละ  30 
3.สนับสนุนสินค้า OTOP ของชุมชน 

 
100 

 
30 
 

100 

 
80 
 

15 
 

80 

 
85 
 

20 
 

85 

 
90 
 

22 
 

90 

 
95 
 

25 
 

95 

 
100 

 
30 
 

100 
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7.การบริหารงานและการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.ร้อยละของการบริการประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 
2.จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มขีีดความสามารถ
และศักยภาพ 
3.ร้อยละของการร้องเรียนลดลง 
 

1.จ านวนการบริการประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 
2.บุคลากรได้รบัการฝึกอบรมครบทุกคนร้อยละ 
100 ของบุคลากรท้องถิ่น 
3.ไม่มีปญัหาการร้องเรียน 

80 
100 

 
100 

70 
80 
 

100 

72 
85 
 

100 

75 
90 
 

100 

77 
95 
 

100 

80 
100 

 
100 

8.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และการบริหารงาน 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม 
 

1.ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในทางการเมืองและ
การบริหารงานร้อยละ 95 ของชุมชน 

95 75 80 85 90 95 

9.ประชาชนมีจิตส านึกในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ป่า
ไม้ ห้วยหนอง คลองบึงต่างๆ   
     
2.จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีให้การบริการลด
น้อยลง 
3.มีสถานท่ีท่องเที่ยวในเขตต าบล สามารถดึงดูด
ประชาชนให้หันมาเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

1.กิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ป่าไม้ คลองต่างๆ จ านวน 
5 กิจกรรม 
2.จัดหาสถานท่ี อุปกรณ์ เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 11 แห่ง 
3.ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานท่ีอ่างเกบ็น้ าห้วยเทียม 1 
แห่ง 

5 
 
 
2 
 
1 

1 
 
 
4 
 
1 

2 
 
 
6 
 
1 

3 
 
 
8 
 
1 
 

4 
 
 

10 
 
1 

5 
 
 

11 
 
1 

10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินปราศจากการทะเลาะ
วิวาทและชุมชนปลอดยาเสพติด 

1.ปัญหายาเสพตดิไมม่ีและชุมชนเข้มแข็ง 
 
2.ประชาชนไดร้ับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
จ านวนอุบัติเหตุ อุบัตภิัย อาชญากรรมมจี านวนลดลง 
 

1.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันปราบปราม
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 100 % 
2.สนับสนุนกิจกรรมตั้งจุดตรวจ บริการประชาชน 

100 
 

100 

80 
 

80 

85 
 

85 

90 
 

90 

95 
 

95 

100 
 

100 
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ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.ก่อสร้าง    และปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า   ท่อระบายน้ าให้ได้
มาตรฐาน 
2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามชุมชนต่างๆ  
3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 
4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
   
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  

2.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป     สินค้าทางการเกษตร 
3.เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
4.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงแก่ครัวเรือนและชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

 

บทที่ 5 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น ส านักงานปลัด/ส่วนการศึกษาฯ 

   

 
 
 
 

(ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและการสาธารณสุข 

1.ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม 
2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.ท านบุ ารุงศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
4.การพัฒนาและสิ่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและการนันทนาการในชุมชน 
5.การพัฒนาส่งเสริมด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

ส านักงานปลัด/รพ.สต.โนนค้อ-โนนสว่าง 

   
4.ยุทธศาสตร์ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.สร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
3.การศึกษาและเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการด าเนินการด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด/ส่วนการศึกษาฯ 
 

ส านักงานปลัด/ส่วนการศึกษา/ส่วนการคลัง 
 

ส านักงานปลัด/ส่วนโยธา/ส่วนการศึกษาฯ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

(ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5.ยุทธศาสตร์ การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   และองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการ 
2.ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
3.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
องค์กร 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

ทุกส่วนราชการ 
ส านักงานปลัด 
ทุกส่วนราชการ 

   
6.ยุทธศาสตร์ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

1.การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 
2.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ  

ส่วนการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด/สภ.ห้วยข่า 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

3.ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
4.ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 
 

 
ส านักงานปลัด/สภ.ห้วยข่า 

ส านักงานปลัด/ส่วนการศึกษาฯ/สว่นการคลัง/
ส่วนโยธา 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้ การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด
ไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  
evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น
จะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสกูารพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
 

๒.๔  เปนเครื่องมือ…… 
๒.๔  เปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเคร่ืองมือ
กระตนุใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใชแ้บบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเตม็  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาห้าปี (๕  คะแนน)    

(๒)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเตม็  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑... 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมนิ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 



- 65 -  

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒... 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมนิ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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ของเทศบาลต าบลบ้านเหลือ่ม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมลูสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕ ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗ บญัชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓... 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาห้าป ี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมนิ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาห้าป ี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

 

ล าดับที่ 
 

การด าเนินการ 
มีการด าเนนิการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔... 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาห้าป ี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาห้าปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

แผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชือ่โครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถกูต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะได้รบั สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรบัผิดชอบหลักสอดคลอ้งกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ......  
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนนิโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
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  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 

  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
     

ผลการติดตามและประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาห้าป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ๒๖๓ - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔๔ 67.22 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔๔ 67.22 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๓) 

๔๔ 4.20 ๐ 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาห้าป ี(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
  

ผลการติดตามประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓)   

๔๔ ไม่มีผลกระทบ ๕ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๔.๔  สรุปผล... 
 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพฒันาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  
คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนน
เต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในคร่ึงปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๔.๒๐  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 71 -  

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชนประจ าปี 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล จ.ส.ท.ประวิทย์  ชาญจิตร  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 

สังกัด : ส านัก/กอง    ส านักปลัด    ......................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ใหใ้ส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต. √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี 256๓ 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นางบังอร  สีทากุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

สังกัด : ส านัก/กอง    กองคลัง......................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต. √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 

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

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง พรบ.ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริหาร ส.อบต./พนง./ผูน้ าชุมชนและ
บุคคลทัว่ไป 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นายสาคร  ขันทอง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 

สังกัด : ส านัก/กอง    ส านักปลัด    ......................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ อบต. √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
 

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

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)ม.4 เส้นทางสายบา้นหนองศิลา-วดัป่าโนนสวน 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นายพงษ์พิษณุ  ลาวง ต าแหน่ง น่ายช่างโยธา 
 

สังกัด : ส านัก/กอง    กองช่าง    ......................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา √  

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต. √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริท(์วงัดวน)บา้นโนนสวน ม.8 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล นายพงษ์พิษณุ  ลาวง ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 

สังกัด : ส านัก/กอง    กองช่าง    ......................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอบต. √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
 

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

ส่วนที่  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ    คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑... 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาอบต. 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอบต.   

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๒...   
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๑๒  เดือน (รายไตรมาส)  โดยเร่ิม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๑๒  เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม... 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และทีเ่ปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑ 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 88 28 89 22 178 0     

๒. ยุทธศาสตรด์้านการบริการชุมชนและสังคม 47 40 65 43 69 24     

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 3 3 3 4 4     

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 30 5 18 9 25 18     

รวมท้ังสิ้น 195 76 175 77 207 46     

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  38.97  9.09       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 67 -  

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

แบบที่  ๓/๑... 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาห้าปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 178 0 28.89 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการบริการชุมชนและสังคม 69 24 37.78 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 4 2.22 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 25 18 31.11 

รวม 107 46 100.00 
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

การติดตาม... 
 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปี และ ข้อ 
๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔   

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

   
คณะกรรมการ... 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.       
ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัด
คุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

การประเมินคณุภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปี
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพื่อความสอดคล้องของ
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ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี  โดยได้ด าเนินการติดตาม
และ  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล... 
 
 
 
ประเมินผลเมื่อวันท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าปีเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาห้าป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาห้าปไีปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาห้าปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
        งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ   
        ระยะเวลาปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี 
         คาดว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ  
         แบบ ยท. ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเร่ิมโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ท้ังนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนคร้ังนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงกันยายน ๒๕๖๓) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ   อ าเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 1.0 0.39 50,000.00 0.07 1.0 0.43 50,000.00 0.12 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 18.0 7.06 30,865,000.00 41.91 6.0 2.55 1,181,000.00 2.82 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

13.0 5.10 616,000.00 0.84 13.0 5.53 601,000.00 1.44 3.0 5.36 45,280.00 0.86 3.0 5.56 45,280.00 0.99 3.0 6.38 45,280.00 1.50 

4.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 17.0 6.67 7,900,523.00 10.73 16.0 6.81 7,790,523.00 18.62 4.0 7.14 2,135,423.00 40.50 4.0 7.41 1,637,123.00 35.62 1.0 2.13 116,323.00 3.86 

5.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 169.0 66.27 29,873,040.00 40.56 167.0 71.06 28,122,458.00 67.20 42.0 75.00 2,123,405.47 40.27 41.0 75.93 1,957,446.84 42.59 37.0 78.72 1,898,662.74 62.95 

6.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7.0 2.75 402,000.00 0.55 7.0 2.98 414,000.00 0.99 1.0 1.79 27,356.85 0.52 1.0 1.85 27,356.85 0.60 1.0 2.13 27,356.85 0.91 

7.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 11.0 4.31 3,086,000.00 4.19 11.0 4.68 3,077,380.00 7.35 4.0 7.14 924,749.84 17.54 4.0 7.41 924,749.84 20.12 4.0 8.51 924,749.84 30.66 

8.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

8.0 3.14 440,000.00 0.60 6.0 2.55 320,000.00 0.76 1.0 1.79 12,500.00 0.24 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

10.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

11.0 4.31 410,000.00 0.56 8.0 3.40 290,000.00 0.69 1.0 1.79 3,935.00 0.07 1.0 1.85 3,935.00 0.09 1.0 2.13 3,935.00 0.13 

รวม 255.0   73,642,563.00   235.0   41,846,361.00   56.0   5,272,650.16   54.0   4,595,891.53   47.0   3,016,307.43   



~ ๘๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

ส่วนที่  ๖ 
 

 
  

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมท้ัง  ถนน
รางระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการ
เก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ดังนี ้
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  1  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ท่ีดินมีสปก. (หมู่ท่ี ๑  บ้านโนนค้อ) 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ท่ีดินแปลงที่ (๑) – (๔) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ เป็นท่ีตั้งส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนค้อ  ซึ่งอยู่ปัจจุบัน    
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  ๑1  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านโนนหมากเดือย 

(๒)  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านโนนค าดูล 
(3)  ก่อสร้างอาคาร ศพด.บา้นโนนสวา่ง ม.3 
(4)  ก่อสร้างอาคาร ศพด.บา้นโนนคอ้ ม.1 
(5)  ก่อสร้างอาคาร ศพด.บา้นโนนหมากเดือย ม.2 
(6)  ก่อสร้าง  ศพด.บา้นโนนค าดูล ม.5 
(7)  ก่อสร้าง ศพด.บา้นโนนสวา่ง ม.3 
(8)  ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนนหมากเดือย ม.2 
(7)  อาคารโรงจอดรถ 
(9)  อาคารโรงจอดรถยนต์ 
(10) ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ (ส่วนโยธา) 
(11) ศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (11) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
      
  ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคอ้ 
   (๑)  ถนนลูกรัง    จ านวน  43  สาย 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 



~ ๙๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  84  สาย   
  (๓)  ถนนหินคลุก    จ านวน   1   สาย 

(๔)  รางระบายน้ า    จ านวน  8   แห่ง 
(๕)  ถนนลาดยาง     จ านวน  1   สาย 
 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนสึกกร่อน  จ านวน  ๒  สาย  แต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ าบางสายมีดินและเศรษฐขยะเป็นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค้อ ได้แก้ไขปัญหาโยด าเนินการลอกและท าความสะอาดรางที่เกิดปัญหา 
 
๒.  ครุภัณฑ ์  
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  โตะ๊พิมพดี์ดพร้อมเกา้อ้ี 

(2)  โตะ๊ท างานแบบเหลก็ระดบั 1-10 

(3)  โตะ๊ท างาน 

(4)  โตะ๊เขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ 

(5)  โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(6)  โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(7)  โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(8)  โตะ๊ประชุม 2 ชุด 

(9)  โตะ๊ท างานระดบั 3-6  

(10)  โตะ๊ท างานระดบั 1-2 

(11)  โตะ๊ท างานไม ้TMD 1200E 

(12)  โตะ๊เอนกประสงคข์าพบัได ้

(13)  โตะ๊พบัเอนกประสงค ์

(14)  โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ล้ินชกั 

(15)  โตะ๊ท างานไม ้ 

(16)  โตะ๊ท างานMAZZO 140*70*76 

(17)  โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 154*78*75.3 

(18)  โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 123*67*75.3 

(19)  โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 123*67*75.3 

(20)  โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 

(21)  โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 

(22)  เกา้อ้ีพลาสติกแบบมีพนกัพิง(สีแดง) 



~ ๙๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(54)  เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(55)  เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(56)  เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(57)  เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(58)  เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(59)  เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(60)  เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

(23)  เกา้อ้ีนัง่ฟังบรรยาย 

(24)  เกา้อ้ีท างานระดบั 3-6 

(25)  เกา้อ้ีท างานระดบั 1-2 

(26)  เกา้อ้ีนัง่ท างาน CP12 

(27)  เกา้อ้ีผูบ้ริหาร 

(28)  เกา้อ้ีเบาะนวมหุม้หนงั 

(29)  เกา้อ้ีพลาสติก แบบมีพนกัพิง 450*455*812 มม. 

(30)  เกา้อ้ีท างานโครงเหลก็หุม้ผา้ตาข่าย 

(31)  เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(32)  เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 65*80*107 ซม. 

(33)  เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(34)  เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(35)  เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(36)  เกา้อ้ีท างานแจคก้ี 

(37)  ขั้นวางหนงัสือ 4 ช่อง 3 ชั้น 

(38)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารTaiyo 2 บาน 

(39)  ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั 

(40)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(41)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(42)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(43)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน ยีห่อ้ SURE 

(44)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(45)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(46)  ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 

(47)  ตูก้ระจกส าหรับแสดงสินคา้ 

(48)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน มอก 

(49)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน มอก 

(50)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(51)  ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน 

(52)  ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั 

(53)  พดัลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 



~ ๙๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

(61)  เคร่ืองปรับอากาศ 

(62)  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 1800 บีทีย ู

(63)  เคร่ืองปรับอากาศ DAISENKo 

(64)  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 1200 บีทีย ู

(65)  เคร่ืองปรับอากาศ Sumsung 

(66)  เคร่ืองปรับอากาศ SoVa 

(67)  เคร่ืองปรับอากาศ Sumsung 

(68)  เคร่ืองปรับอากาศ TCT ขนาด 2400 BTU 

(69)  ตูนิ้รภยั ดีโม่ 

(70)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร CANNON 

(71)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP AR-612N 

(72)  เคร่ืองโทรศพัท ์Panasonic 

(73)  เคร่ืองโทรสารเลเซอร์ Brother Fax-2840 

(74)  ถงัเก็บน ้ าฝน 

(75)  ถงัเก็บน ้ าฝน 

(76)  ถงัเก็บน ้ าไพเบอร์กลาส 

(77)  โตะ๊หมู่บูชา 9 หมู่ 

(78)  เคร่ืองท าน ้ าเยน็  

(79)  โอ่งใส่น ้ าขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 

(80)  ชุดโตะ๊หินอ่อน 

(81)  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เคร่ืองป่ันไฟ) 

(82)  กลอ้ง Cannon EOS 700 D 

(83)  ทีวสีี  LGZ 
(84)  ชุดเคร่ืองโปรเจคเตอร์(เคร่ืองฉายขา้มศีรษะเคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ความสวา่ง 2,600 
AMSIความละเอียด 1024 x 768 จอภาพ XGA ขนาด 70 น้ิวรับประกนัหลอดภาพ 4,000 ชัว่โมง  

(85) โตะ๊พิมพดี์ดพร้อมเกา้อ้ี 

(86) โตะ๊ท างานแบบเหลก็ระดบั 1-10 

(87) โตะ๊ท างาน 

(88) โตะ๊เขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ 

(89) โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(90) โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(91) โตะ๊ท างานส าหรับขาเหลก็ ระดบั 3-6 

(92) โตะ๊ประชุม 2 ชุด 

(90) โตะ๊ท างานระดบั 3-6  



~ ๙๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

(91) โตะ๊ท างานระดบั 1-2 

(92) โตะ๊ท างานไม ้TMD 1200E 

(93) โตะ๊เอนกประสงคข์าพบัได ้

(94) โตะ๊พบัเอนกประสงค ์

(95) โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ล้ินชกั 

(96) โตะ๊ท างานไม ้ 

(97) โตะ๊ท างานMAZZO 140*70*76 

(98) โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 154*78*75.3 

(99) โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 123*67*75.3 

(100) โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 123*67*75.3 

(101) โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 

(102) โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 

(103) เกา้อ้ีพลาสติกแบบมีพนกัพิง(สีแดง) 

(104) เกา้อ้ีนัง่ฟังบรรยาย 

(105) เกา้อ้ีท างานระดบั 3-6 

(106) เกา้อ้ีท างานระดบั 1-2 

(107) เกา้อ้ีนัง่ท างาน CP12 

(108) เกา้อ้ีผูบ้ริหาร 

(109) เกา้อ้ีเบาะนวมหุม้หนงั 

(110) เกา้อ้ีพลาสติก แบบมีพนกัพิง 450*455*812 มม. 

(111) เกา้อ้ีท างานโครงเหลก็หุม้ผา้ตาขา่ย 

(112) เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(113) เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 65*80*107 ซม. 

(114) เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(115) เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(116) เกา้อ้ีท างานรุ่นกลางหุม้หนงั 57*60*86 ซม. 

(117) เกา้อ้ีท างานแจคก้ี 

(118) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารTaiyo 2 บาน 

(119) ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั 

(120) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 

(121) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 

(122) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 

(123) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน ยีห่อ้ SURE 

(124) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 



~ ๙๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๓  ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง   
  รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  จ านวน   2   คัน 
  (๑)  รถยนตน์ัง่เชฟ รุ่น โคโลลาโด ดบัเบ๊ิลแคบ จ านวน  ๑  คัน   
  (๒)  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ อีซุซุ บรรจุน้ า 4000 ลิตรรุ่น NPR75HXXXQ จ านวน 1 คัน 
 ๒.๔  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   จ านวน  4  เคร่ือง 
  (๒)  เครื่องขยายเสียง   จ านวน  3  เครื่อง 
  (๓)  ไมโครโฟน    จ านวน  9  ชุด 
  (๔)  หอกระจายข่าว   จ านวน  2  หอ 
  (๕)  ล าโพง      จ านวน  4  ตัว 
  (๖)  เครื่องเล่น DVD     จ านวน  1  เครื่อง 
  (๗)  มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๘)  มิกเซอร์ 12 ช่อง (ควบคุมเสียง)    จ านวน  1  ตัว 
  (๙)  วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM   จ านวน  1  เครื่อง 
   

 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล NIKKOR D 3300 จ านวน 1  ตัว 
  (๒)  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  จ านวน  ๒  เคร่ือง 
  (๓)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จ านวน  ๓  หลัง 
  (๔)  กล้องถ่ายรูป  จ านวน  ๓  หลัง 
  (๕)  กล้องถ่ายนวิดิโอ  จ านวน  ๑  หลัง 
 ๒.๘  ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  (๑)  เครื่องพ่นหมอกควนั   จ านวน  1 เครื่อง 
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานลบ้านงานครัว  
  (๑)  ตู้กับข้าวอลูมิเนียม    จ านวน  1  ตู้   
   (๒)  ตู้เย็นซันโย     จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบ RO พร้อมติดต้ังเครื่องหยอดเหรียญ จ านวน 1 เครื่อง 
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  ล้อวัดระยะทาง CLL-200  จ านวน  1  เครื่อง 
 ๒.๑๖ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  (๑)  เครื่องส ารองข้อมูลเคร่ือง Pocker PC  จ านวน  1  เครื่อง 

(125) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 

(126) ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 

(127) ตูก้ระจกส าหรับแสดงสินคา้ 

(128) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน มอก 

(129) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน มอก 

(130) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 

(131) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบประต ู2 บาน 
(132) ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั 



~ ๙๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (19) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook)    จ านวน 3  เคร่ือง 
       (20) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA  
 
    ผลการติดตามและประเมินผล 

  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  ๒๖  รายการที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 
    (๑)  นายพรีศักดิ์   กองแก้ว    ต าแหน่ง  หัวหน้าหัวหนา้ส านกัปลัด  
    (๒)  นายสาคร     ขันทอง  ต าแหน่ง  นักนักทรพัยากรบุคคล 
    (๓)  นางสาวนาตยา   พรมโลก   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  26  รายการ  ดังนี้ 

(2)   เคร่ืองปร้ินเตอร์ Cannon LBP5050 

(3)   เคร่ืองปร้ินเตอร์ส านกังาน ยีห่อ้ Fuji รุ่นDPM225z 

(4)   เคร่ืองปร้ินเตอร์ส านกังานFuji xerox Phaer P3435dn 

(5)   เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 

(6)   เคร่ืองพิมพเ์อกสารเลเซอร์ 

(7)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU 

(8)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

(9)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

(10)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

(11)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(12) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(13) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(15) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 

(17) คอมพิวเตอร์ส านกังาน 

(18) คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวล 

1 โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอ้ี  1  ตัว 
2 โต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์  1  ตัว 
3 โต๊ะท างานส าหรับขาเหล็ก ระดับ 3-6  1  ตัว 
4 โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับได้  1๕  ตัว 
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 คณะกรรมการได้ 

ด าเนินการตราวจสอบ ข้อ เท็ จจริ งของ พัสดุที่
ช า รุ ด เ สื่ อมสภาพทั้ ง  26  รายการแล้วปรากฏ
ว่ า พั ส ดุ ทั้ ง   2 6  รายการเป็นพัสดุที่ช ารุด
จริงและไม่สามารถซ่อม ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตามปกติ  และมีอายุ  ๕  ปีขึ้นไป  เห็นควร
ด าเนินการจ าหน่าย  
    
๓.  วัสดุ 
 วัสดุท่ีจ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 ๓.๒  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
 ๓.๓  วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า 
 ๓.๔  วัสดุก่กสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเคร่ือง 
 ๓.๗  วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจ่น 
 ๓.๘  วัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศคูรพืชและสตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๓.๙  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์   
 ๓.๑๐ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   

5 เกา้อ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง(สีแดง)  40  ตัว 
6 เก้าอ้ีนั่งฟังบรรยาย  100  ตวั 
7 ชุดรับแขกบุนวม  1  ชุด 
8 ขั้นวางหนังสือ 4 ช่อง 3 ชั้น  1  ตัว 
9 ตู้เหล็กเก็บเอกสารTaiyo 2 บาน  2  ตัว 

10 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก  2  ตัว 
11 พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน  2  ตัว 
12 เครื่องถ่ายเอกสาร CANNON  1 เครื่อง 
13 ถังเก็บน้ าฝน  1  ตัว 
14 ถังเก็บน้ าฝน  1  ตัว 
15 เครื่องท าน้ าเย็น  1  เครื่อง 
16 ชุดโต๊ะหินอ่อน    1  ชุด  
17 ไมโครโฟน  8  ตัว 
18 ไมโครโฟนพร้อมสาย  1  ตัว 
19 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน  1  แห่ง 
20 ล าโพงขนาด 15 นิ้ว พร้อมเสียงแหลม  2  ตัว 
21 ล าโพงขนาด 18 นิ้ว  2  ตัว 

22 เครื่องเล่น DVD  1  เครื่อง 

23 มิเตอรไ์ฟฟูา 3 เฟส  1  ตัว 

24 เครื่อง Pocker PC  1  เครื่อง 

25 เครื่องปริ้นเตอร ์Cannon LBP5050  1   เครื่อง 

26 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
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 ๓.๑๑ วัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล 
 ๓.๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวแลต   
 ๓.๑๓ วัสดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เคร่ืองเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง 

 
 
 
 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทน
และวัสดุท่ีใช้แล้วส้ินเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีกรรมการในการตรวจ
รับวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือ
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี     

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

ส่วนที่  ๗ 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตต าบลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลและเขต 
อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิ
เดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  ด้านคมนาคม 

 
    1.2  ด้านสาธารณูปโภค 
 
 
2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
      
 
 
 
 
 
 
3.  ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
     3.1  ด้านครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
     3.2  ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพย์สิน 
     3.3  ด้านกีฬาและนันทนาการ   
      
     3.4  ด้านยาเสพติด 

 
1.1.1 การคมนาคมขนส่งของถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็น
ถนนลูกรัง ผิวถนนขรุขระ 
1.2.1 ระบบไฟฟูา  ประปา  ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
1.2.2 โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
1.2.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
2.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม 
2.2 ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร 
2.3 ราษฎรขาดท่ีท ากินในการเกษตร 
2.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
2.5 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
2.6 ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่มที่แน่นอน 
2.7 ราษฎรขาดเงินทุนปรับปรุงเพิ่มเติมโรงเรือนพร้อมทั้งอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ 
3.1.1 ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร 
3.1.2  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ถูกทอดทิ้ง 
3.1.3  เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย 
3.1.4  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
3.1.5 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
3.1.6  ปัญหาด้านอบายมุข เช่น การพนัน  ยาเสพติด ฯลฯ 
3.2.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 
3.3.1  ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
3.3.2  ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 
 
3.4.1  การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา 
ยาเสพติดไม่ทั่วถึง 
3.4.2  ยาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น 

    3.5  ด้านการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
   3.6 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 

3.5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
3.5.2  ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
3.5.3  สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชน
เมือง 
3.5.4  เด็กก่อนวัยเรียน  ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
3.5.5 เด็ก เยาวชน ประชาชนให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย 
 
3.6.1 ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
3.6.2 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ วัด ต่างๆ  
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4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ด้านแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    4.2 ด้านทรัพยากรปุาไม้ 
 
 
5. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
   5.1 ด้านการเมือง  การปกครอง 
 
 

5.2 ด้านการเมืองการบริหารงาน 
 
 
6. ปัญหาด้านการกระจายอ านาจแก่ อปท. 
และแนวนโยบายของรัฐ 
 

 
4.1.1  ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
4.2.1  ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้ าล า
คลอง  ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
 
 
5.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
5.1.2  ประชาชนขาดความรู้ ไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
 
5.2.1 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
5.2.2 พนักงานขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและการปกครอง 
 
6.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
6.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลโนนค้อ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 
 
(1)  จุดแข็ง  (S : Strengths) (2)  จุดอ่อน (W : Weaknesses)   

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
    –  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    –  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง) 
    –  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่     

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  
ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 
   –  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้ผลงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
    –  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    – ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
   –   มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
   –   บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
   –   ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
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    –  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตาม
โครงสร้าง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพต่างๆ  
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์
ในการเกษตร 

 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
 
 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
   –  สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
  –  มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  –  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
(3)  โอกาส  (O : Opportunity)   
 –  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด   ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านสังคม  ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจแบบ

พอเพียงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
 –   การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 –   การแก้ไขปัญหาความยากจน   ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 

 
(4)  ข้อจ ากัด   (T : Threat) 
 -  กฎหมายระเบียบ   ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลา 
 -  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
 -  ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน   ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามกฎหมาย 

-  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
-  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่อ าเภอและสู่จังหวัด   สามารถรองรับการขยายตัวของการ

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.โนนค้อนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
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ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิน่เหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตต าบล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและต าบลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนนิการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตต าบล ในพ้ืนที่ไมม่ีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตต าบล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
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บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

6)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

8) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 9) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
ต าบล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

10) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
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๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - กลุ่มอาชีพ - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ในเขตต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 
 
 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 
 
 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่สามารถ
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขตต าบล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิม
มากข้ึน   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนทีต่ าบล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ



~ ๑๐๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

ชุมชน  
๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

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

ส่วนที่  ๘ 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และ 
    ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๔๘) 
(๒)  แบบท่ี  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยมีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๖๐) 
 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๓  
หน้า  ๔๙) 

(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๖๑) 

 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 



~ ๑๐๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

(๑)  แบบท่ี  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  6๒)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   ๒๐๗  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๔  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ของแผนยุทธศาสตร์            
  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๕๐) 
 
 
 
 

๒.๒  ผลการ... 
 

 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาส่ีปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  
หน้า ๖๑) 

 (๒)  ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๓  

หน้า  ๕๑) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี 

(๑)  แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๖๔)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน     จ านวน   ๒๐๗  โครงการ 

  โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน    ๔๔  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ของแผนพัฒนาห้าปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๓ หน้า ๕๒)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๕  หน้า  ๕๒)   

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   ๒๐๗  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๔  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของแผนพัฒนาห้าปี 
 



~ ๑๐๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า ๕๓ )     
 

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

 ๔.๑  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดมี  จ านวน  26  รายการ 
๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 

 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ท่ีสามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

 
๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
อยู่ใกล้พื้นท่ี  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจาก
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็น
จ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 

 
 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความ

พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่น
ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  
คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าว
ของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบ
น้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหลื่อม  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัท
ใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 

   
 
  
 
 



~ ๑๐๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  มีดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

-  การจัดโครงการตรงกับช่วง
เทศกาลเก็บเก่ียว  ประชาชนการ
ท างานจนถึงดึกจึงจะเดินทางกลับ
บ้าน 
-  ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- ในช่วงพิธีเปิดโครงการมีประชาชนเข้า
ร่วมค่อนข้างน้อย 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่านี้ 

๒ โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ - ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุมาก   

-  ไม่มีพละก าลังในการเข้าร่วมแข่งขั้นกีฬา -  ควรเป็นประเภทกีฬาท่ี
เหมาะสมกับวัย   
-  ควรจัดให้มีการออกก าลัง
กายสม่ าเสมอเพื่อความพร้มอ
ของร่างกาย 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -  เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นเด็กโต   
 

-  เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก - ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่น
เข้าร่วมเพื่อจะได้มีกิจกรรม
หลากหลาย 

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-  กรณีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย  เด็กไม่กล้าแสดงออก  
-  เด็กร้องไห้ไม่ยอมออกห่างจาก
ผู้ปกครอง 

-  เจ้าหน้าท่ีด าเนินการได้ล าบากท าให้ต้อง
ใช้เวลามากในการด าเนินกิจกรรม 

-  ควรแยกผู้ปกครองออกจาก
เด็กและชี้แจงให้ผู้ปกครอง
เข้าใจ 

 
 
 
 



~ ๙๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๗.  ปัญหา...
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 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชีที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า   
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าได้    
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติไดร้้อยละ  ๙๒.๑๖  ไม่
ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  
๒๑.๙๖  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีปัญหา ความต้องการท่ีจะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนา

สามปี   
 

 
 
  

 
 


