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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดจึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2565)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า  
 

ส่วนที ่ ๑   บทนำ          
1.   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     2 
4.   การรายงานผล       4 
5.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     5 
6.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    7 

ส่วนที ่ ๒   การติดตามและประเมินผล      
1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8 
2.   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 

ส่วนที่  ๓   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     
1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
      เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    20 
2.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ    
      เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    23  
3.   สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   24 

ส่วนที่  ๔   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      
1.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1   
บทนำ 

-------------------------------------------------------------- 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโนน
สะอาดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสะอาดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบล
โนนสะอาดผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  สภาพพ้ืนที่และผู้
ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องเพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื ้นที่  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



-2- 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดซึ ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดั บสำนัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตำบลโนนสะอาดที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนน
สะอาดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้

กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดดังนี้ 

 3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื ่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที ่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

 3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

 3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

 3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโนนสะอาดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีอำนาจหน้าที่ใน

การรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/เทศบาลตำบลโนนสะอาด ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
 

 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได ้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสะอาดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนด
ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
โนนสะอาดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลโนนสะอาดมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนสะอาดทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
โนนสะอาดและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโนนสะอาดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดมี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  

(1) การส ังเกตแบบมีส ่วนร ่วม (Participant observation) เป ็นว ิธ ีการส ังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
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(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต

โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 

6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนสะอาดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโนน
สะอาดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

 
 



ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

--------------------------------------------------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดอุดรธานี  แผนยุทธศาสตร์อำเภอโนนสะอาด และแผนชุมชนตำบลโนนสะอาด 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโนนสะอาด เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบอีสาน ประกอบอ าชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี 
และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“โครงสร้างพื้นฐานครบครัน มุ่งม่ันพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตแบบไทย  
ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

2) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 

3) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 
1. เพ่ือให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2. เพ่ือให้มีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้ได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
3. เพ่ือให้มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
5.  เพ่ือให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
7.  เพ่ือพัฒนาระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน 
8.  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในเขตเทศบาล 
9.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ 
10. เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
11. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
12. เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชนมีความน่าอยู่และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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13. เพื่อให้การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
14. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร 
16. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
17. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เป็นพลเมืองที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
18. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผล พร้อม      
      สนับสนุนให้มี 

4) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1. ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวของชุมชนได้ 
2. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
3. ประชาชนมีกลุ่มอาชีพรายได้เพ่ิมข้ึน อยู่ดี กินดี 
4.  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
5.  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
6.  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
7.  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
8.  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
9.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
10. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 
11. กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
12. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
13. จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
14. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
15. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
17. การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ 
      เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
18. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
19. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ 
      ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
20. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
21. การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

5) ค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1. ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการสัญจร 
2. มีไฟฟ้าสาธารณะและน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงสามารถสัญจรไปมาสะดวกน้ำประปา 
    สะอาด 
3. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
4. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
6. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
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7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและ       
    นันทนาการของท้องถิ่น  
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

6) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและศักยภาพของชุมชน 
3. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
4. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
5. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการจัดเก็บขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาล 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ กลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม และ

พัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ 
อุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การส่งเสริมอาชีพและรายได้เพียงพอตามแนวทาง 
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เศรษฐกิจ พอเพียง การจัดสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือการ
มีสุขภาพทางกายและจิตที่ดีส่งเสริมเครือข่ายประชาชน กลุ่มอาสาสมัครในการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารและบริการของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การวางแผนพัฒนา 

    เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 

    เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการ
ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 76,669,500.00 49 88,825,500.00 47 83,689,500.00 61 97,304,500.00 43 80,409,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 2 400,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

107 68,424,722.00 118 66,337,122.00 127 75,546,350.00 126 75,983,722.00 98 75,571,222.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 4,671,200.00 17 10,706,200.00 17 10,706,200.00 15 4,706,200.00 15 4,976,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
บริหาร 

26 2,065,000.00 25 1,335,000.00 26 3,575,000.00 26 3,575,000.00 25 1,575,000.00 

รวม 189 152,230,422.00 211 167,603,822.00 219 173,917,050.00 230 181,969,422.00 183 162,931,922.00 
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การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู ่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 9,192,937 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้ 30 3,711,447.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 5,323,490.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 3 128,000.00 

รวม 40 9,192,937.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
ใน ชุมชนตามแนว
พระราชดำริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อฝึกอาชีพและให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ 2. 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 
8 ชุมชน 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

"เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม 
กิจกรรมนันทนาการ" 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการอาหารกลางวัน 1,961,820.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับอาหาร
กลางวันที่มีสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ 

"จัด อาหารกลางวันให้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนในเขต 
เทศบาล จำนวน 800 คน" 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 

จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

21,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้สถานศึกษา
ปลอดจากยาเสพติด 2. 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด" 

จัดกิจกรรมและฝกึอบรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ครูและนักเรียน
ได้รับประสบการณ์และ
รับทักษะความก้วหน้า
ทางวิชาการ 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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7. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด 

100,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้องสมุด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงห้องสมุดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาดมีห้องสมุดที่มีอุปกรณ์
และหนังสือครบถ้วน 

8. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

"โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้โรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด" 

621,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

เสริมสร้างความรู้
ความสามารถใหก้ับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนน
สะอาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
กลุ่มสาระการเรียน 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

ข้าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัดๆได้เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน)ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการประชุมแกนนำ
องค์กรชุมชน 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้แกนนำชุมชนมี
ส่วนในการบริหารงาน
เทศบาล 

แกนนำองค์กรชุมชนในเขต
เทศบาล 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อทำการสำรวจและขึ้น
ทะเบียนจำนวนสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลโดย
ทำการสำรวจปีละ2 ครั้ง
(ครั้งแรกเดือนมีนาคม 
ครั้งที่2 เดือนสิงหาคม 

จำนวนประชากรสุนัขแนว 
ภายในเขตเทศบาล 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

18,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

จำนวนประชากรสุนัข แมว 
ภายในเขตเทศบาล 

15. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดกิจกรรม 
ผู้สูงอาย ุ

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ 2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จำนวน 540 

16. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้ยากไร ้

40,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้ยากไร้ภายใน
เขตเทศบาล 

ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวผู้ 
ยากไร้ ในเขตเทศบาล ทั้ง 8 
ชุมชน 
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17. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเลือกตั้ง
กรรมการชุมชน 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชน 

กรรมการชุมชนทั้ง 40 คน 

18. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงาน
ประเพณีงานแห่เทียน
พรรษา 

35,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรักษาและคงไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประเพณีสำคัญปีละ 1 ครั้ง 

19. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประเพณีสำคัญครบทุก 8 
ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงาม
ประเพณีลอยกระทง 

29,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประเพณีสำคัญครบทุก 8 
ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง 

21. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงานสัปดาห์
วันวิสาขบูชา 

4,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของชาวพุทธ 

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการอุดหนุนที่ทำ
การปกครองอำเภอโนน
สะอาดตามโครงการจัด
งานประเพณีดอกอ้อย
บานไหว้ศาลเจ้าปู่บูชา
พระบรมสารีริกธาตุ
อำเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธาน ี

58,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ
ให้พร้อมสำหรับการ
บริหารจัดการและจัด
กิจกรรม เพื่อใหอ้ปท.มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 

1 โครงการ 

23. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดงาน
ประเพณีดอกอ้อยบาน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อธำรงไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประเพณีสำคัญ 

24. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการวันที่ระลึกการ
ตั้งเมืองอุดรธานี 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทำขบวนแห่ ขบวน
ฟ้อนรำ ค่านำ้ดื่ม น้ำแข็ง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งกับโครงการ 

เทศบาลตำบลโนนสะอาดเขา้
ร่วมโครงการวันที่ระลึกการตั้ง
เมืองอุดรธานี 

25. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

20,000.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เด็กและเยาวชนในเขต 
เทศบาลจำนวน200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหัน
มาสนใจกีฬามากขึ้น 

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

27. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ ์

400.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ ์

พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
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28. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,627.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เจ้าภาพจัด
ขึ้น 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

29. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล 
และแกนนำองค์กร
ชุมชน 

0.00 
สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้
บทบาทหน้าทีข่องคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
เทศบาล และแกนนำ
องค์กรชุมชน 2. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และแกนนำ
องค์กรชุมชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลและแกนนำองค์กร
ชุมชน จำนวน 200 คน 

30. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการอุดหนุนวัดศิริ
นทราวาสตามโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษ-ุสามเณรภาค
ฤดูร้อน 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษา
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาและสร้างศรัทธา
ให้กับเยาวชนและ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป 

เพื่อให้คณะสงฆ์ภายในเขต
อำเภอโนนสะอาดได้จัด
กิจกรรมอบรมเยาวชนตำบล
ละ 1 วัด ทั้งหมด 6 ตำบล 

31. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

โครงการอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
โสกรังโนนสว่าง 

432,600.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนโสกรังโนนสว่าง
ได้รับอาหารครบ 5 หมู ่

จัดอาหารกลางวันใหแ้ก่
นักเรียนโรงเรียนโสกรังโนน
สว่างจำนวน 80 คน 

32. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (จิตอาสาทำดี
ด้วยหวัใจ) 

0.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน
ได้มีจิดสำนึกในการร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนภายในเขตเทศบาล 

33. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติ 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่
ป่าให้กับชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

34. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการ บุคคลภายนอก
ทำความ สะอาดถนน
และทางเท้า ในเขต
เทศบาล 

1,728,720.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อดูแลทำความสะอาด
ถนนและทางเท้าในเขต
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ถนนและทางเท้าภายใน เขต
เทศบาล 

35. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการ บุคคลภายนอก
ทำความ สะอาดตลาด
สดเทศบาล ตำบลโนน
สะอาด 

132,330.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อดูแลทำความสะอาด
ตลาดสดเทศบาลตำบล
โนนสะอาดให้มีความ
สะอาดเป็นตลาดสดน่า
ซ้ือ 

ตลาดสดเทศบาลตำบล โนน
สะอาด 

36. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการ บุคคลภายนอก
จัดเก็บ ขยะและมูลฝอย
ภายใน เทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

1,728,720.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อจัดเก็บขยะและมูล
ฝอยภายในชุมชนเขต
เทศบาลไม่ให้มีขยะ
ตกค้างและชุมชนมีคววม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ชุมชนภายในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสะอาด 
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37. 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ขุดลอกบ่อขยะ 

1,728,720.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อจัดเก็บขยะและมูล
ฝอยของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

บ่อขยะ 

38. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหาร 

โครงการจัดหน่วย
บริการเทศบาลเคลื่อนที่ 

60,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อให้บริการประชาชน
เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ เช่น
การตรวจสุขภาพเบือ้งต้น 
การตัดผม การดูแลและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่อง
ไฟฟ้าเป็นต้น 

ประชาชนภายในเขต 
เทศบาล 

39. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหาร 

โครงการอุดหนุนที่ทำ
การ ปกครองอำเภอ
โนนสะอาด ตาม
โครงการสนับสนุน การ
จัดงานรัฐพิธีสำคัญ ของ
ชาติ 

58,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดงานรัฐพิธี 

1 โครงการ 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหาร 

โครงการประชุม
ประชาคมและจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

10,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดประชุมประชาคม
ชุมชนเทศบาลและจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

1. จัดประชุมประชาคม 
ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 8 
ชุมชน ในการแสดง ความ
คิดเห็น ต่อการจัดทำ 
แผนพัฒนาเทศบาล 2. จัดทำ
แผนพัฒนา เทศบาลสามปี
เป็นรูปเล่ม สมบูรณ์ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 8,628,910 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 8,584,992 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู ้ 7 3,164,240.00 7 3,164,240.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5,300,345.00 5 5,300,345.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 3 120,407.00 3 120,407.00 

รวม 15 8,584,992.00 15 8,584,992.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา            
มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 

1,961,820.00 1,961,820.00 1,961,820.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด 
ประจำป ี2565 

621,000.00 621,000.00 621,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้ยากไร ้

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

35,000.00 24,820.00 24,820.00 10,180.00 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

58,000.00 55,000.00 55,000.00 3,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

432,600.00 432,600.00 432,600.00 0.00 

8. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา
สร้างป่า รักษ์น้ำ 

5,000.00 3,020.00 3,020.00 1,980.00 

9. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

1,728,720.00 1,721,775.00 1,721,775.00 6,945.00 

10. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

132,330.00 132,000.00 132,000.00 330.00 

11. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

1,728,720.00 1,721,775.00 1,721,775.00 6,945.00 

12. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

1,728,720.00 1,721,775.00 1,721,775.00 6,945.00 
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13. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหาร 

โครงการจัดหน่วย
บริการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

60,000.00 56,575.00 56,575.00 3,425.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหาร 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

58,000.00 55,000.00 55,000.00 3,000.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหาร 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมและจัดทำ
แผนพัฒนา 

10,000.00 8,832.00 8,832.00 1,168.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

43 80,409,500.00 - -     

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2 400,000.00 1 30,000.00     

3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แห่งการเรียนรู ้

98 75,571,222.00 30 3,711,447.00 7 3,164,240.00 7 3,164,240.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 4,976,200.00 6 5,323,490.00 5 5,300,345.00 5 5,300,345.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหาร 

25 1,575,000.00 3 128,000.00 3 120,407.00 3 120,407.00 

รวม 183 162,931,922.00 40 9,192,937.00 15 8,584,992.00 15 8,584,992.00 
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รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ 

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 

เงินงบประมาณ 
รายรับ     
รายได้จัดเก็บเอง 2,320,000.00 2,864,506.22 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,580,000.00 25,424,734.07 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27,100,000.00 27,377,248.00 

รวม 52,000,000.00 55,666,488.29 
รายจ่าย     
งบกลาง 10,547,916.00 9,654,655.42 
งบบุคลากร 20,016,050.00 18,634,270.00 
งบดำเนินงาน 16,187,234.00 13,840,922.48 
งบลงทุน 4,668,200.00 436,180.00 
งบเงินอุดหนุน 540,600.00 487,600.00 
งบรายจ่ายอื่น 40,000.00 40,000.00 

รวม 52,000,000.00 43,093,627.90 
ผลต่าง รับ-จ่าย   12,572,860.39 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
รายรับ     
รายได้เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 

-   

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ - 252,090.00 
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น -   

รวม - 252,090.00 
รายจ่าย     
งบกลาง 252,090.00 252,090.00 
งบดำเนินงาน 75,800.00 - 

รวม 327,890.00 252,090.00 
ผลต่าง รับ-จ่าย   - 

  ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 
รวมรายรับทั้งสิ้น 52,000,000.00 55,918,578.29 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 52,327,890.00 43,345,717.90 
ผลต่าง รับ-จ่าย   12,572,860.39 

 

 

 



 
ส่วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
--------------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้
ประชาชนในท้องถิ ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี       

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบะยาว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  

1.1.1 สรุปคะแนนผลยุทธศาสตร์ 

 ผลการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 57 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (4) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (4) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที ่ควบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

 (๕) การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

57 
(๑๐) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตแิละ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที ่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ ่งที ่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (4) 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) (4) 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (4) 

รวมคะแนน 100 97 
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2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนผลโครงการ 

  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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2.2 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2..3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ  

10 10 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 10 

2.6 โครงการพัฒนา 
  ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

58 
(5) 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  

(5) (5) 



-26- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4) 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) (5) 

 



-27- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (5) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) (4) 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) (5) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 98 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 
  





 
 

 
 

    
 

 
 

ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการในแผนพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติ    จำนวน    78 โครงการ 
โครงการลงนามในสัญญาและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน     41 โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน     37 โครงการ 

โดยจำแนกดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000  -   /  กองสวัสดิการ
สังคม 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1แผนงานการศึกษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ  30,000  -   /  กองการศึกษา 
2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
60,000  -   /  กองการศึกษา 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลตำบล
โนนสะอาด ประจำปี 2565 

399,230 221,770 621,000 /    กองการศึกษา 

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 153,000  152,000 /    กองการศึกษา 
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน                                                                 208,500  171,880 /    กองการศึกษา 
6 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน 825,000  824,950 /    กองการศึกษา 
7 ค่าหนังสือเรยีน 250,000  250,000 /    กองการศึกษา 
8 ค่าอุปกรณ์การเรียน 147,000  146,745 /    กองการศึกษา 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
3.1.แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอา่นในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000  -   /  กองการศึกษา 

10 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000  -   /  กองการศึกษา 
11 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบล

โนนสะอาด 
1,797,600 164,220 1,961,820 /    กองการศึกษา 

12 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียน 9,600  9,600 /    กองการศึกษา 
13 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity: WIFI 7,200  7,200 /    กองการศึกษา 
14 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น 
20,000  -   /  กองการศึกษา 

15 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 50,000  -   /  กองการศึกษา 
16 โครงการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000  -   /  กองการศึกษา 
17 โครงการปรับปรุงห้องสมุด 100,000  -   /  กองการศึกษา 
18 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000  -   /  กองการศึกษา 
19 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 119,000  103,700 /    กองการศึกษา 
20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.ทต.โนนสะอาดเพื่อจัดสรร

เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี) 
79,100  47,460 /    กองการศึกษา 

21 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 339,570  302,400 /    กองการศึกษา 
22 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่มเตมิ Top Up ของโรงเรียน

เทศบาลฯ 
75,000  -   /  กองการศึกษา 

 
 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
3.1.แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

23 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
โนนสะอาด 

20,000  18,940 /    กองการศึกษา 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ -โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
และสถานท่ีบริเวณศพด.และรร.ทต.โนนสะอาด 

344,160 31,840 396,000 /    กองการศึกษา 

25 ค่าอาหารเสรมิ(นม) 1,168,882 30,000 1,031,730     กองการศึกษา 
26 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000  -   /  กองการศึกษา 
27 ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ระดับมัธยม) 31,500  22,930 /    กองการศึกษา 
28 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (ระดับมัธยม)                                                                61,600  48,165 /    กองการศึกษา 
29 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน(ระดับมัธยม)                                                                245,000  174,700 /    กองการศึกษา 
30 ค่าหนังสือเรยีน(ระดับมัธยม)                                                                59,882  48,839 /    กองการศึกษา 
31 ค่าอุปกรณ์การเรียน(ระดับมัธยม)                                                                29,400  18,555 /    กองการศึกษา 
32 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ระดับมัธยมศึกษา 
63,000  -   /  กองการศึกษา 

33 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) Top UP มัธยม 70,000  -   /  กองการศึกษา 
34 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัด 

สพฐ.ในเขตเทศบาล 
378,000 54,600 432,600 /    กองการศึกษา 

35 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท
สามเณรภาคฤดรู้อน 

30,000  -   /  กองการศึกษา 

 
 
 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการสำรวจข้อมลูจำนวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  อัครราชกุมารี 

10,000  -   /  กองสาธารณสุข 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์  อัครราชกุมารี 

18,000  -   /  กองสาธารณสุข 

 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผูย้ากไร้ 30,000 10,000 40,000 /    กองสวัสดิการฯ 
 
3.4 แผนงานสร้าความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 20,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 
2 โครงการจดักิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 20,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 
3 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสะอาด 20,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 

 

 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
3.5 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  6,432,000  5,998,200 /    กองสวัสดิการ 
2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,920,000  1,494,000 /    กองสวัสดิการ 
3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ผู้ป่วยเอดส ์ 78,000  60,000 /    กองสวัสดิการ 

 
 3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 30,000  29,000 /    กองการศึกษา 
2 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 30,000  -   /  กองการศึกษา 
3 โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 35,000  24,820 /    กองการศึกษา 
4 โครงการจดังานประเพณดีอกอ้อยบาน 70,000  -   /  กองการศึกษา 
5 โครงการจดังานสัปดาห์วันวิสาขบชูาและพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 30,000  -   /  กองการศึกษา 
6 โครงการวันท่ีระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี 15,000  -   /  กองการศึกษา 
7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000  -   /  กองการศึกษา 
8 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี
50,000  -   /  กองการศึกษา 

9 โครงการแข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอล 10,000  -   /  กองการศึกษา 
 
 
 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาและอนุรักษส์ิงแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ) 10,000  - /    กองสาธารณสุข 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์
น้ำ” 

5,000  3,020 /    สำนักปลดั 

            4.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

860,400  860,400 /    กองสาธารณสุข 

2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

688,320  668,320 /    กองสาธารณสุข 

3 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดตลาดสด
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

172,080  172,080 /    กองสาธารณสุข 

4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณที่ท้ิงขยะโดยการไถกลบ ขุดลอกบ่อขยะเพื่อจ่าย
เป็นค่าแรงแก่ผู้รับเหมาในการปรับปรุงบริเวณที่ท้ิงขยะโดยการไถกลบขุดลอก
บ่อขยะ 

50,000  50,000 /    กองสาธารณสุข 

                                     



        บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
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เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดา้นวินัยและการรักษาวินัยสำหรับ
พนักงานและลูกจ้าง  

5,000  -   /  กองยุทธศาสตร ์

2 โครงการจดัประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5,000 10,000 8,832 /    กองยุทธศาสตร ์
3 โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000  -   /  สำนักปลดั 
4 โครงการอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโนนสะอาดตามโครงการ

สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธสีำคญัของชาติ   
20,000  20,000 /    สำนักปลดั 

5 โครงการอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโนนสะอาด 
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจดันิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง   

3,000  -   /  สำนักปลดั 

6 โครงการอุดหนุนท่ีทำการอำเภอโนนสะอาดตามโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณดีอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่บูชาพระบรม
สารรีิกธาต ุ

100,000  -   /  สำนักปลดั 

7 โครงการอุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. อำเภอโนนสะอาด 

35,000  35,000 /    สำนักปลดั 

8 จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 8,000  8,000 /    สำนักปลดั 
9 จัดซื้อพัดลมไอน้ำ  3,000  -   /  กองคลัง 

 

 

 

 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการตั้งจุดตรวจสกดัเทศกาลสำคัญ 20,000 50,000 51,993 /    สำนักปลดั 
2 โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000  -   /  สำนักปลดั 

 

5.3 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 เงินสำรองจ่าย 20,000 20,000 33,328 /    สำนักปลดั 

 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการจดัหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 50,000 56,575 /    กองสาธารณสุข 

 

 

 

 



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

5.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน 20,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 
2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก

สภา พนักงานเทศบาล และแกนนำชุมชน 
50,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน 10,000  -   /  กองสวัสดิการฯ 

 
 5.6 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

โอนเพ่ิม งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 จัดซื้อรถบรรทุกหกล้อช่วงยาว 2,079,000  -   /  กองช่าง 
2 จัดซื้อไขควงไฟฟ้าแบบกระแทก 3,500  3,500 /    กองช่าง 
3 จัดซื้อเครื่องเจียรไ์ฟฟ้า 3,000  3,000 /    กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1) จำนวนงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในเขตเทศบาล 
เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลายๆโครงการ เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ เช่น การขุดลอกหนองโสกรัง เป็นเขตอำนาจหน้าที่ของชลประทาน แต่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์คือ ประชาชนในเขตเทศบาลฯและใกล้เคียง ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้น 

ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากชลประทาน และมีความต่อเนื่อง จึงทำให้มีการ
ตั้งโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากตัดโครงการทิ้งไปก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและอาจล่าช้าไม่คล่องตัวที่จะทำ
โครงการต่างๆนั้น มาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทั่วถึง 

2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น 

 - งานด้านไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ กล้อง
วงจรปิด หอกระจายข่าว มีปัญหาในการชำรุดและต้องการซ่อมแซมแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

3) ปัญหาในเรื่องการออกระเบียบ กฎหมายต่างๆมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด ทำให้ติดขัดในการทำงานเนื่องจากยังไม่เข้าใจระเบียบอย่างแท้จริง ส่งผลให้การดำเนินการโครงการ
ต่างๆมีความล่าช้า 

แนวทางการแก้ไข 

1) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 

2) สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน ประกอบกับพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโนนสะอาดอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 


