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สวนที่ 1 
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ซึ่งตามระเบียบขอ 28  นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ประกอบดวย 
 (1)  นายประมาณ อินทรสําราญ ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก   ประธานกรรมการ 
          (2)  นายพิทักษ ชื่นตา               สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.คัดเลือก  รองประธาน                                 

(3) นายสมพงษ กระดานลาด     ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก  รองประธาน                                 

 (4) นายสันติ แกวขันตี            สมาชิกสภา อบต.ทีส่ภา อบต.คัดเลือก  กรรมการ 
(5)  นายธนกฤต ศรีลาวงศ         สมาชิกสภา อบต.ที่สภา อบต.คัดเลือก  กรรมการ 
(6) นายพิชิต วิริยะภาพ             ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก กรรมการ 

(7) ผูอํานวยการ รพ.สต.ตําบลโนนทัน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารคัดเลือก กรรมการ 
(8)   รองปลัด อบต.โนนทัน                                             กรรมการ 
(9)   นายจันทร โชติบานขาม  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือก  กรรมการและที่ปรึกษา 
(10) ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนทัน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารคัดเลือก   กรรมการและที่ปรึกษา 
(11) หัวหนาสํานักปลัด อบต.โนนทัน                                           กรรมการและเลขานุการ 
(12) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
(๑3) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน                                          ผูชวยเลขานุการ        
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ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนทันมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปก 

ครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560 
เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เขาใจ
ไดงาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภ ู
ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การลงทุน 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 

ดานการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 พันธกิจ : -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนและชุมชนเปนชุมชนแบบพึ่งตนเองได                

อยางยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหได มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการ ขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.1  แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเทาทอระบายน้ํา 

- จํานวนถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ประชาชนสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก  

1.2  แนวทางการพัฒนากอสราง ตอเติม ปรับปรุง บํารุงรักษา
ระบบไฟฟาสาธารณะ 

- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาและไฟฟาการเกษตรใช
อยางทั่วถึง 

1.3  แนวทางการพัฒนาตอเติม  ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ประปา 

- จํานวนระบบประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
- รอยละของจํานวนผูใชน้ําประปาที่มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น 
- รอยละของจํานวนน้ําประปาที่เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน- จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท
สาธารณะใชอยางทั่วถึง 

1.4  แนวทางการพัฒนากอสราง  ปรับปรุง ภาชนะเกบ็น้ําและ
แหลงน้ําธรรมชาต ิ

- จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําในการอุปโภค – บริโภคและ
น้ําทําการเกษตรใชอยางทั่วถึง 

1.5  แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับ - จํานวนถนน สะพาน ทอระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 
๑.6  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

-รอยละของภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล 
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  เปาประสงค :   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีแหลงเรียนรู  มีภูมิคุมกัน  รูเทาทันโลกและชุมชนปลอดภัย 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  1.  จํานวนถนน  ทอระบาย  รางระบายน้ําที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 
  3.  ประชาชนมีระบบน้ําประปาเพื่อการอุปโภค  บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

4.  รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
           5.  รอยละของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส นักเรียน เยาวชน ผูพิการและประชาชน ที่ไดรับ
การชวยเหลือ 

6.รอยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7.  รอยละการผานเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 8.  รอยละจํานวนโรงเรียนในเขตตําบลที่ไดรับการสนับสนุนบุคลากรและสื่อการเรียน 

  9.  รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี 
 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง/กองสาธารณสุขฯ/กองการศึกษาฯ/กองสวัสดิการฯ 
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

ดานการสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การลงทุน 
 พันธกิจ : - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
 

  เปาประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหลงเรียนรู มีการพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 1.  รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2.  รอยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  
 
 

1.7  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน -  รอยละของการการปองกันปญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ของตําบล 
 

๑.8  แนวทางสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ - จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน  4  
โรงเรียน และ 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.9  แนวทางบริหารจัดการการศึกษา  - จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน  4  
โรงเรียน และ 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.แนวทางสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 
 

-ผลิตภัณฑมวลรวมตําบลและจังหวัด(GPP)เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5 ตอป 

 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก  
สํานักงานปลัด/กองสวัสดิการฯ 

 

 ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การลงทุน 

ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 
 พันธกิจ : 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเที่ยว และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน     
 

 เปาประสงค :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนเขมแข็งและ
พึ่งพาตนเองได 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  
 1.  ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพ และรายไดที่มั่นคงขึ้น 

2.  ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.  แนวทางสงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาชุมชน - สงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาชุมชน 

 
 

๒.  แนวทางสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได - สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ 
 

 

๓.  แนวทางสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง - รอยละประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
 

4.  แนวทางสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได - สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพและ
สงเสริมการทองเที่ยว 
 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก  

สํานักงานปลัด/กองสวัสดิการสังคม 
 ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ 
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ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 พันธกิจ : - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนและชุมชนเปนชุมชนแบบพึ่งตนเองได 
อยางยั่งยืน 

 

  เปาประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหลงเรียนรู มีภูมิคุมกัน รูเทาทันโลกและชุมชนปลอดภัย
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 

  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
 1.  รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2.  รอยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  
 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.แนวทางสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

-รอยละของประชาชนมีการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

2. แนวทางสงเสริมสุขภาพของประชาชน ดานการ
สาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคตางๆ 

-  รอยละของประชาชนในการรักษาพยาบาลใน
ตําบล 

 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก  
สํานักงานปลัด/กองสาธารณสุขฯ 

 

 ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
ดานการเสริมสรางความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 

 พันธกิจ : -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนและชุมชนเปนชุมชนแบบพึ่งตนเองได                
อยางยั่งยืน  

  เปาประสงค :   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  -  รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักงานปลัด 
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ดานการเสริมสรางความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
“ทองเที่ยวดี เศรษฐกิจดี การศึกษาดี โครงสรางพื้นฐานดี ประชาชนปลอดภัย ใสใจทรัพยากรและสิ่งแวดลอม” 
 

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
  พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ และการทองเที่ยวพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานปและไดโนเสารโนน
ทัน แหลงทองเที่ยวภูหินลาดชอฟา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการสงเสริมดานการศึกษา และ
สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมของคนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม ตลอดจนกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมโครงสรางทางดานพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชนในตําบลโนนทัน 

  2. อนุรักษฟนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
  3. การจัดการศึกษา  การใหบริการดานสาธารณสุข อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4. คนชรา  คนพิการ  ผูดวยโอกาส ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 
  5. คุณภาพชีวิต/รายได ของประชาชนในตําบลที่ดี 
  6. อนุรักษ  คุมครอง  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคงอยู 
  7. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.1  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

-รอยละของภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล 

1.2  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

-  รอยละของการการปองกันปญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่ของตําบล 
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สวนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 

แบบที่ 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น :   องคการบริหารสวนโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 

ตําบลโนนทัน อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลําภู  อยูหางจากตัวจังหวัด  11 กิโลเมตรมี
จํานวนหมูบาน  10 หมูบาน  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ตั้งอยู      บานหวยเดื่อพัฒนา หมูที่ 
10    ตําบลโนนทัน    อําเภอเมือง    จังหวัดหนองบัวลําภู  

 
 อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน     ติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลน้ําพน   อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก  ติดกับตําบลหมากหญา   อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  
ทิศใต        ติดตอกับตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลหนองบัว อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 

 1.2 พื้นที่ 
 ตําบลโนนทันมีพื้นที่ทั้งสิ้น    79   ตารางกิโลเมตร หรือ    49,812.5      ไร   แยกเปน 

พื้นที่การเกษตร                23,951   ไร     หรือประมาณ    39   ตารางกิโลเมตร 
พื้นทีป่าไม                        4,015     ไร     หรือประมาณ    6.5  ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่อยูอาศัย                   8,000     ไร    หรือประมาณ   12   ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สาธารณะประโยชน , ทางหลวง ,ทหาร    พื้นที่นิคมสรางตนเอง     13,810 ไร 
หรือประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร 

 1.3 ภูมิประเทศ 
 ตําบลโนนทัน สภาพพื้นที่ท่ัวไปเปนที่ราบสูงมีบางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่น ลาดตื้นถึงลาดลึกมีความ

สูงจากทะเลปานกลาง มีพื้นที่ยาวเปนแนวติดกับเทือกเขาภูพาน  ลาดลงไปทางทิศตะวันออก  เปนที่ลาดเชิงเขา 
ทิศตะวันตกเปนภูเขาเปนสวนมาก  มีถนนสายสําคัญผานตําบลคือ  ทางหลวงหมายเลข  210  จากจังหวัด
อุดรธานี  -  เลย  สภาพพื้นดินสวนใหญเปนดินปนทรายและลูกรัง  ไมสามารถเก็บน้ําหรืออุมน้ําในฤดูแลง  
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1.4 จํานวนหมูบาน 
 จํานวนหมูบานในเขต   องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน   ทั้งหมด    10  หมูบาน  คือ 
  หมูที่  1  บานโนนทัน 
  หมูที่  2  บานโนนทอง 
  หมูที่  3  บานโคงสวรรค 
  หมูที่  4  บานถ้ํากลองเพล 
  หมูที่  5  บานอางบูรพา 
  หมูที่  6  บานหวยเดื่อ 
  หมูที่  7  บานภูพานคํา   

หมูที่  8  บานหนองบัวเหนือ 
  หมูที่  9  บานหวยเดื่อเหนือ 
  หมูที่ 10  บานหวยเดื่อพัฒนา 
 1.5  ประชากร  
 ประชากรในตําบลโนนทันมีทั้งสิ้น  7,615 คน  แยกเปนชาย  3,784 คน  หญิง 3,831 คน                      
มีความหนาแนนเฉลี่ย 92 คน/ตารางกิโลเมตร(ขอมูลจากทะเบียนราษฎร   24 พฤศจิกายน 2563) 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชาย(คน) หญิง  (คน) รวม 

1 บานโนนทัน 526 504 1,030 

2 บานโนนทอง 472 508 980 

3 บานโคงสวรรค 200 206 406 

4 บานถ้ํากลองเพล 603 575 1,178 

5 บานอางบูรพา 316 290 606 

6 บานหวยเดื่อ 174 197 371 

7 บานภูพานคํา 421 404 825 

8 บานหนองบัวเหนือ 303 311 614 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 320 324 644 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 449 512 961 

รวมทั้งสิ้น 3,784 3,831 7,615 
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1.6  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 
  จํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนทันมีทั้งหมด   2,243   ครัวเรือน 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน/ หลัง 

1 บานโนนทัน 294 

2 บานโนนทอง 270 

3 บานโคงสวรรค 143 

4 บานถ้ํากลองเพล 327 

5 บานอางบูรพา 180 

6 บานหวยเดื่อ 153 

7 บานภูพานคํา 272 

8 บานหนองบัวเหนือ 195 

9 บานหวยเดื่อเหนือ 214 

10 บานหวยเดื่อพัฒนา 289 

รวมทั้งสิ้น 2,337 

 

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 2.1 อาชีพ 

  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร   คือ  ทํานา  ทําไร  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  

คาขาย  เครื่องปนดินเผา  และรับจางทั่วไป  ซึ่งสวนใหญจะเปนการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่หลังฤดูเก็บ

เกี่ยวเพื่อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบลโนนทัน  คือ  มนัสําปะหลัง,  ออย,  ขาว,  มะเขือเทศ,  

ลําไย,  มะขาม,  มะมวง  และพืชผักทางการเกษตร 
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องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
-แผนพัฒนาตําบลหาป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) ที่มีในแผนพัฒนาตําบลหาป ทั้งหมด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคนและ
สังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

19 1,215,000 82 27,537,000 356 203,951,090 201 112,894,000 153 84,919,000 

การสงเสริมและเพิ่ม
มูลคาสินคา
การเกษตร 
อุตสาหกรรมการคา 
การลงทุน 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 

การสงเสรมิและ
พัฒนาการทองเที่ยว
และบริการ 

0 0 0 0 3 390,000 0 0 0 0 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

0 0 4 230,000 8 2,000,000 6 1,450,000 6 1,450,000 

การเสริมสรางความ
มั่นคงเพื่อความสงบ
สุข 

0 0 4 290,000 5 350,000 5 350,000 5 350,000 

รวม 20 1,225,000 91 28,067,000 373 206,701,090 213 114,704,000 165 86,729,000 
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2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบที่ 1 
 ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)     ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบล   5 ป 
-แผนพัฒนาตําบลหาป (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2565) ที่ไดจัดทํางบประมาณประจําป 2563 

อบต.โนนทัน เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ดําเนินการ 

ทั้งหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาคนและสังคมให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

356 203,951,090 54       
8,414,982  

39       8,768,482  

2.การสงเสริมและเพิ่มมูลคา
สินคาการเกษตร 
อุตสาหกรรมการคา การ
ลงทุน 

1 10,000 - -     

3.การสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการ 

3 390,000 2 310,000 2          310,000  

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

8 2,000,000 5 230,000 4          300,000  

5.การเสริมสรางความมั่นคง
เพื่อความสงบสุข 

5 350,000 3 160,000 1           50,000  

รวม 373 206,701,090 64 
    
9,114,982  46 1,277,398.00 

สรุป 
โครงการที่นําเขาแผนพัฒนาตําบลหาป ประจําปงบประมาณ  2563    จํานวน        373  โครงการ 
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2563  จํานวน           64   โครงการ 

คิดเปนรอยละ    64   x  100 คิดเปนรอยละ= 17.16 
                                        '373 
สรุป 
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2563  จํานวน        64     โครงการ 
ไดดําเนินการตามแผนที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําป 2563 จํานวน  46 โครงการ 

 
คิดเปนรอยละ    46  x  100  คิดเปนรอยละ = 71.87 % 

                                        '64 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปงบประมาณ พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภ ู จังหวัดหนองบัวลําภ ู

ลําดับที่ 
 

งาน โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
ผลการ
ดําเนินงาน 

1 งานบริหารทั่วไป 
โครงการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน 

450,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

2 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน 

70,500.00 ไมไดดําเนินการ 
 

3 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งรุนที่ 
4) 

100,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

4 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน 

โครงการอบรมและจัดทําแนว
ปองกันไฟปา 

50,000.00 ดําเนินการแลว 
 

5 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการจัดทําแผนแมบท 10,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

6 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการตั้งดานจุดตรวจจุด
ใหบริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

10,000.00 ดําเนินการแลว 
 

7 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

30,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

8 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมเพื่อสรางความรู
ความเขาใจในหลักประชาธิปไตย
และความปรองดองสมานฉันท 

10,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

9 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบลโนนทัน 

10,000.00 ดําเนินการแลว 
 

10 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 

150,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

11 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด ตามยุทธศาสตร การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

30,000.00 ไมไดดําเนินการ 
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12 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการปองกันและปราบปราม
แกไขปญหายาเสพติดอําเภอเมือง
หนองบัวลําภ ู

30,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

13 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

อุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

20,000.00 ดําเนินการแลว 
 

14 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

อุดหนุนหมูบานในตําบลโนนทันตาม
โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 
เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลําไย ไหว
หลวงปูขาว และสงเสริมเศรษฐกิจ
ดานการเกษตรหมูบาน 

70,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

15 
งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

โครงการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวในเขตตําบลโนนทัน 

60,000.00 ดําเนินการแลว 
 

16 
งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว 
เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลําไย ไหว
หลวงปูขาว และสงเสริมเศรษฐกิจ
ดานการเกษตรหมูบาน 

250,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

17 
งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม 

โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

40,000.00 ดําเนินการแลว 
 

18 
งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม 

โครงการอบรมเพื่อสงเสริม พื้นที่สี
เขียว และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา 

20,000.00 ดําเนินการแลว 
 

19 งานบริหารงานคลัง 
คชจ.ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดฯ 

100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

20 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการถมดินสรางลานจอดรถ
บริเวณศาลาฌาปณสถานประจํา
หมูบานหมู 4  บานถ้ํากลองเพล 

125,200.00 ดําเนินการแลว 
 

21 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชุมชนบานอางบูรพา(คุมใต)  หมูที่ 5  
บานอางบูรพา 

129,000.00 ดําเนินการแลว 
 

22 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขางรานตัดผม (ซอยนาง
เหมียว) หมูที่ 4 บานถ้ํากลองเพล 

24,800.00 ดําเนินการแลว 
 

23 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานถ้ํากลองเพล หมู 4  – 
เชื่อมบานหวยเดื่อ หมูที่ 6 (ซอยยาย
ประนอม)  หมูที่ 4 บานถ้ํากลองเพล 

150,000.00 ดําเนินการแลว 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหาป (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2563 หนา 16 

   

24 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบหนองแวงกุดโสน บาน
โคงสวรรค หมูที่ 3 

300,000.00 ดําเนินการแลว 
 

25 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบหมูบาน(ซอยพอขจัด)   
หมูที่ 5  บานอางบูรพา 

127,000.00 ดําเนินการแลว 
 

26 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยกภูหินลาดชอฟา
(ชวงที่ 1) หมูที่ 7  บานภูพานคํา 

150,000.00 ดําเนินการแลว 
 

27 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยกวัดภูหินลาดชอ
ฟา- เชื่อม(ชวงที่ 2)ถนนลาดยางสาย
ภูหินลาดชอฟา   หมูที่ 7  บานภู
พานคํา 

150,000.00 ดําเนินการแลว 
 

28 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบ
สําเร็จรูป (รางรูปตัวยู ) สาย
กลางบานแยกซอยหนองขุน หมูที่ 2 
บานโนนทอง 

300,000.00 ดําเนินการแลว 
 

29 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบ
สําเร็จรูป (รางรูปตัวยู ) สายขาง
หนองบัวใต   
หมูที่ 1 บานโนนทัน 

240,000.00 ดําเนินการแลว 
 

30 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัว
ยู(รางสําเร็จรูป) บานหวยเดื่อเหนือ 
หมูที่ 9บานหวยเดื่อเหนือ 

220,000.00 ดําเนินการแลว 
 

31 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการกอสรางลานคอนกรีต
ประจําหมูบาน(ศาลปู)บานหวยเดื่อ
พัฒนา หมูที่10 

100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

32 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการขยายเขตระบบประปาซอย
ลานปุยชุมชน บานหวยเดื่อเหนือ 
หมูที่ 9 บานหวยเดื่อเหนือ 

40,000.00 ดําเนินการแลว 
 

33 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการวางทอระบบน้ําทิ้งระบบ
ประปาหมูบานบานโนนทัน หมูที่ 1 

60,000.00 ดําเนินการแลว 
 

34 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอ
พัก สายหนาศาลากลางบานหมูที่8 
บานหนองบัวเหนือ 

300,000.00 ดําเนินการแลว 
 

35 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดภูนอย– บานถ้ํากลอง
เพลหมูที่ 4 

200,000.00 ดําเนินการแลว 
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36 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายใตวัดอุทุมพรพิชัย 
บานหวยเดื่อพัฒนา 

100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

37 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายหลังพิพิธภัณฑ
ไดโนเสาร 

100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

38 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงหองน้ําบริเวณลาน
จอดรถอุทยานไดโนปารค 

50,000.00 ดําเนินการแลว 
 

39 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

363,882.00 ดําเนินการแลว 
 

40 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวลําภู 

84,000.00 ดําเนินการแลว 
 

41 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

คาจางเหมาบริการสํารวจสุนัขและ
แมว 

20,000.00 ดําเนินการแลว 
 

42 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก 100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

43 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

โครงการสงเสริมการจัดการขยะมูล
ฝอยอยางถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 

50,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

44 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

อุดหนุนหมูบานตามโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

200,000.00 ดําเนินการแลว 
 

45 
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

โครงการกอสรางบอพักขยะ 100,000.00 ดําเนินการแลว 
 

46 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

คาจัดการเรียนการสอน 229,500.00 ดําเนินการแลว 
 

47 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

152,600.00 ดําเนินการแลว 
 

48 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

คาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

90,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

49 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กกอนวัยเรียน 

661,500.00 ดําเนินการแลว 
 

50 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

22,000.00 ดําเนินการแลว 
 

51 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 2,156,000.00 ดําเนินการแลว 
 

52 
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

อุดหนุนโครงการลูกเสือ  เนตรนารี  
ของโรงเรียนในเขตตําบลโนนทัน 

22,000.00 ดําเนินการแลว 
 

53 งานกีฬาและนันทนาการ 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด"โนนทันเกมส" 

110,000.00 ดําเนินการแลว 
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54 งานกีฬาและนันทนาการ โครงการสงนักกีฬาประเภทตางๆ 50,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

55 งานกีฬาและนันทนาการ 
โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
ในตําบลโนนทัน 

50,000.00 ดําเนินการแลว 
 

56 งานกีฬาและนันทนาการ 
อุดหนุนการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาระดับประถมในเขตตําบลโนน
ทัน 

60,000.00 ดําเนินการแลว 
 

57 งานกีฬาและนันทนาการ 
อุดหนุนใหกับหมูบาน ตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาตาน 
ภัยยาเสพติด  “โนนทันเกมส” 

60,000.00 ดําเนินการแลว 
 

58 
งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

คาใชจายในพิธีทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 

2,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

59 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
ตาง ๆตามแนวพระราชดําริและปรัญ
ชาเศรษฐกิจพอเพียงภายในตําบล
โนนทัน 

5,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

60 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานของกลุม
อาชีพตางๆ 

20,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

61 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 90,000.00 ดําเนินการแลว 
 

62 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
สตรีภายในตําบลโนนทัน 

5,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

63 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลโนนทัน 

30,000.00 ไมไดดําเนินการ 
 

64 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ใหกับคนพิการและผูดอยโอกาส
ภายในตําบลโนนทัน 

5,000.00 ไมไดดําเนินการ 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

-ไมมี- 
สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช
เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวยความ
ลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อขอ
กรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถควบคุม
ได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว 
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สวนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
                      โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  200  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     116    ราย 

             - หญิง  จํานวน      184    ราย 
 

 อาย ุ - ต่ํากวา   20   ป จํานวน   14  ราย    - 20 – 30 ป  จํานวน   32  ราย     - 31 – 40 ป  จํานวน   85ราย 
  -  41 – 50 ป      จํานวน  91 ราย - 51 – 60 ป  จํานวน   67  ราย     - มากกวา  60  ป  จํานวน  11 ราย 
 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา       จํานวน   95    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    69   ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเทา     จํานวน    10    ราย   - ปริญญาตรี      จํานวน    10   ราย 
 - สูงกวาปริญญาตรี               จํานวน     1    ราย    - อื่นๆ            จํานวน    15   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จํานวน9  ราย   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน      9   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว   จํานวน    16  ราย       - รับจาง                จํานวน    31   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จํานวน     15 ราย     - เกษตรกร             จํานวน   120    ราย     

- อื่นๆ จํานวน  -  ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(ราย) 

คิดเปน
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 87 43.5 59 29.5 54 27.0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 81 40.5 72 36.0 47 23.5 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 79 39.5 75 37.5 46 23.0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 88 44.0 82 41.0 30 15.0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 82 41.0 79 39.5 39 19.5 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 75 37.5 85 42.5 40 20.0 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 81 40.5 85 42.5 34 17.0 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 88 44.0 79 39.5 33 16.5 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 89 44.5 79 39.5 32 16.0 

 
หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   200    ราย    
   

ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.โนนทันในภาพรวม ปรากฏวา ในจํานวน 
หัวขอประเด็น ทั้ง 9  ขอ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยูที่รอยละ  46.66,  พอใจ อยูที่รอยละ  38.61,  และไมพอใจ
อยูที่รอยละ  19.72 

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละ
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.0 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.0 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.6 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.0 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.1 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.6 

รวม 8.4 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทองถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.0 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.4 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.4 
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ยุทธศาสตรที่  3ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในทองถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่  4 ดานการพัฒนาการดานศิลธรรมวัฒนธรรมจารีต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.3 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.1 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.4 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.2 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.3 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.1 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.5 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.3 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

รวม 8.5 
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ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน 
  3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีเพิ่มมากขึ้น 
  5. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไป
ดวยความลาชา 

6. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทํางาน ของ  องคกร ทําใหการ 
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
   

ขอเสนอแนะ 
  1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
  2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง  
  4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 
   
 

 
 


