ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
***************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ “(๕) กำหนดให้ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดั งกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้ น เพื่อเป็น การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ องค์การบริห ารส่วนตำบลโนนตาเถร จึง
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๙๗-๗๒๓๔
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(ลงชื่อ)
(นายธนกร ทองดีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒ นามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด

ตะวัน เหลาเจริญ
(นายตะวัน เหลาเจริญ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
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-1ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้ บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการดำเนิ น งาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเป้ าหมายที่ก ำหนดไว้ห รือไม่เพี ยงใด มีปัญ หา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรืออุป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโนนตาเถร/องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร

-2บทสรุ ป ของความสำคั ญ ก็ คือ ในการไปสู่ การวางแผนการพั ฒ นาในปี ต่ อ ๆ ไปเพื่ อให้ เกิ ดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
1.๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนิ นการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอำนาจหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ งปรับ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานให้ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ เร่ งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน
1.๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-3๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1.๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประกอบด้วย
(๑) นายตะวัน เหลาเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(๒) นายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๓) นางทรัพย์ ล้อมกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
กรรมการ
(๔) นางบัวลอย คนสนิท
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
กรรมการ
(๕) นางละเอียด บัวสาลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
กรรมการ
(๖) นายสุดใจ การนอก
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมูที่ ๕ กรรมการ
(๗) นางเฉลิม คงสนิทพะเนา
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๙ กรรมการ
(๘) นางละเอียด ปรีดีวงศ์
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
(๙) นางจุฬารัตน์ พัฒนเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมฯ กรรมการ
(๑๐) นางจิราภา แก้วทาสี
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการเลขานุการ
(๑๑) นางสาวพจนีย์ ถนัดค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒ นาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

-4๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ (ผู้บริหาร
ท้องถิ่น)เพื่อดำเนินการต่อไป
1.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดังนี้
1.๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัต ถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์แ ละ
ขอบเขตในการติดตาม
1.๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
๓.๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิ เคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
1.๓.๒.๓ ดำเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น การดำเนิ น การตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณ ภาพเพีย งใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ล ะ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็ นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร
1.๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

-51.๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่วนตำบลโนนตาเถร ต่อผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ตาเถร โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.๓.๒.๗ การวินิ จ ฉั ย สั่ งการ การนำเสนอเพื่ อ ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลง ปรับ ปรุง แก้ ไขที่ ดี หลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
1.๓.๓ การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีอำนาจ
หน้าทีใ่ นการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น
รายงาน
ผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ธันวาคม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในตำบลโนนตาเถรทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความ
เห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

สภาท้องถิ่น
เสนอ

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

-61.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามแลประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ((Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป
1.๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.4.๑.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอองค์การบริหารส่วน
โนนตาเถร ปีละ ๑ ครั้ง
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ (ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ) ภายในกำหนดเวลา เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
1.4.1.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
1.4.1.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มาปฏิบัติงาน
1.4.1.๔ ความก้ าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้าวหน้ าแผนงาน โครงการต่ าง ๆ จะวั ดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา

-71.4.1.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.4.1.๖ ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ได้ จากประสิ ท ธิภ าพทำให้ เกิด ผลลั พ ธ์และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
โนนแดง และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน
1.๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
๒) เครื่องมือ
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
1.๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็ นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe)
หรื อวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลจะดำเนิ น การในพื้ น ที่จ ากผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อ ง
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
1.๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้

-8เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
1.๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่ วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
1.๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่ว ม (Participant observation) เป็ น วิธีการสั งเกตที่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลเข้าไปใช้ชี วิตร่ว มกั บ
ประชาชนในหมู่บ้ านหรือตัวบุ คคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วม (Non-participant
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
1.๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโนนตาเถร/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
1.๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
1.๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

-9๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่ วนตำบลโนนตาเถร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถร เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโนนตาเถร/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
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การติดตามและประเมินผล
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
2.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
2.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนแดง และแผนชุมชนตำบลโนนตาเถร
2.๑.๒ วิสัยทัศน์
น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี ชุมชนสามัคคี สุขภาพดีถ้วนหน้า”
2.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๑.๔. เป้าประสงค์
(1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
(๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
(5) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ การศึกษา
(6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
(9) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

-11(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และด้อยโอกาส
(๑๒) สนั บ สนุ น และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
(13) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
(14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
(15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
(16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
(17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
(18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(19) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช
(20) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(23) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(24) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ
(25) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ องค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(26) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม สมบูรณ์
(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
(28) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

-122.๑.๕ ตัวชี้วัด
(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
(2) ประชาชนในตำบลโนนตาเถรมีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
(4) ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคาร สถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ
(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน
(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%
(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๒ หมู่บ้าน
(12) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน
(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน
(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 6 หมู่บ้าน
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์ กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑๒ หมู่บ้าน
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ หมู่บ้าน
(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ๑๒ หมู่บ้าน
(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล
และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๑๒ หมู่บ้าน
(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ
๑๒ หมู่บ้าน
(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๒ หมู่บ้าน

-132.๑.๖ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสมารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.๑.๗ กลยุทธ์
๑) พั ฒ นาขุ ดลอก คู คลองและจัดสร้างแหล่ งน้ ำ สงวนและเก็บ กั กน้ ำเพื่ อ การเกษตร เพื่ อ การ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๓) ส่งเริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๔) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลด
ต้น ทุน เพิ่มมูล ค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้ มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้างทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
๕) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒ นาบทบาทของผู้นำชุมชน คระกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒ นาบทบาทลุคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๗) ดำเนินตามโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมแบะประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.๑.๘ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

-142.1.9 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ ด้ดำเนินการจริง)
สรุปผลการดำเนินงาน
รายการ/โครงการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร
๖.ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

ดำเนินการ
เสร็จ
๑๙

อยู่
ยังไม่ได้ งบประมาณใช้จริง
ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ
๙
๐
๑๑,๕๘๗,๑๖๑.๙๕

๔
๕

๒

๒
๕

๑๐๐,๔๖๑
๒,๐๘๓,๔๙๘.๓๔

๒

-

๕

๑๑๔,๔๕๐

-

-

-

-

๙

-

๗

๘,๗๖๗,๒๘๐

-

-

๔

-

๓๙

๑๑

๒๓

๒๒,๖๕๒,๘๕๑.๒๙

หมาย
เหตุ

-152.๑.10 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมี
จำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข
๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรร
งบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ ไม่ มีความจำเป็น หรือ ไม่ส ามารถดำเนิ นการได้ส มควรยกเลิ กหรือไม่บ รรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ ขององค์การบริห ารส่ วนตำบลโนนตาเถร มีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้ง ๗
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดำเนินการในเรื่อง ในการตั้งกรอบการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาในพื้นที่ มีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม

16๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
จากการที่องค์การบริห ารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา ไว้จำนวน ๗
ยุทธศาสตร์ ปัญหาที่สำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร แยกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่น
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องต่อการผลิต เช่น ถนน ไฟฟ้า และ ประปา
ปัญหาสำคัญด้านการเกษตร ประสบกับปัญหา คือขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
ปัญหาดินเค็ม ดังนั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงมีพัฒนาด้านเกษตรด้านต่างๆ เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ
กาส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดินเค็ม
๒. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมความสุข
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ คงหนี ไม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส ำคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก โรคอุบัติใหม่ และโรคอื่นๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
๒.๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปั จ จั ย และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-

1) จุดแข็ง (S : Strength)
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำห้วยปลาหมัน ฯลฯ
ใช้อุปโภค บริโภคและการเกษตรได้
- ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นได้ดี
- มี เส้ น ทางสั ญ จรเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก เนื่ อ งจากมี ถ นนทางหลวงแผ่ น ดิ น ถนน
มิตรภาพหมายเลข 2
- มีรถโดยสารประจำทางสายบัวใหญ่-จังหวัดนครราชสีมา ผ่านเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถร
- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว
อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- มี โ รงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. ๓ โรงเรี ย น สอนตั้ งแต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
ประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โรงเรียนบ้านวัดบ้านโคกหนองแวง โรงเรียน
หนองม่วง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
- มีห น่ วยงานราชการ อยู่ในเขตองค์การบริห ารส่ว นตำบลโนนตาเถร คือ ที่ว่าการ
อำเภอโนนตาเถร และโรงพยาบาลโนนตาเถร

-17- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกับส่วน
ราชการในพื้นที่
- มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- มีการจัดตั้งหมู่บ้าน จำนวน 1๒ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร
- ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ
2) จุดอ่อน (W : Weakness)
- คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
- ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้
ขาดรายได้
- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง
เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
- ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับ แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
- งบประมาณน้อยไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
3) โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตา
เถร ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการ
ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
4) ข้อจำกัด (T : Threat)
- ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

-18- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
- การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก

-19การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม ยุทธศาสตร์
และสังคมแห่งชาติ
จังหวัด/ภาค
จังหวัด
ฉบับที่ ๑๒

ด้านการสร้างความ การพัฒนาโครงสร้าง
สมารถในการแข่งขัน พื้นฐานระบบ
โลจิสติกส์
ด้านการสร้างโอกาส เสริมสร้างและพัฒนา
ความเสมอภาคและ ศักยภาพทุนมนุษย์
เท่าเทียมทางสังคม
การพัฒนาแลเสเริม เสริมสร้างและพัฒนา
สร้างศักยภาพ
ศักยภาพทุนมนุษย์

ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน

ด้านการสร้างความ การสร้างความเข้มแข็ง
สามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจและแข่ง
ขันได้อย่างยั่งยืน
การปรับสมดุลและ การเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการสร้างการเติบ การเติบโตที่เป็นมิตร
โตบนคุณภาพชีวิตที่ กับสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหารเข้าสู่
ครัวโลก
ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ของชื่อ
ยุทธศาสตร์องค์ โครงการเพื่อการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน การบริหารส่วน ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ตำบลโนนตาเถร ตามแผน ดำเนินการจริง
ในเขตจังหวัดนครราช
สีมา
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง ๑.การพัฒนาด้าน 169
33
พื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ
ยกระดับสังคม ด้านสาธารณสุข
ให้เป็นเมืองน่า
อยู่การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
ลดความเหลื่อมล้ำ
ยกระดับสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา
ทางสังคมและ
ให้เป็นเมืองน่า และวัฒนธรรม/กีฬาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่การพัฒนาและ นันทนาการ
ประชาชน
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
ลดความเหลื่อมล้ำ
ยกระดับสังคม ด้านการรักษาความ
เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่า ปลอด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อยู่การพัฒนาและ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพ
พอเพียง
การแข่งขัน
การพัฒนาขีดความสามรถ การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการ
ในการแข่งขันเกษตร
เกษตร
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรม
แปรรูป
ครบวงจรเพื่อ
ครัวของโลก
การยกระดับอุตสาหกรรม การบริหารราชการ ด้านการบริการจัดกร
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว แบบบูรณาการตาม บ้าน
และผลิตภัณฑ์ไหม
หลักธรรมา
เมืองที่ดี
ภิบาล
การยกระดับอุตสาหกรรม บริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ไหม
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวด
ล้อมฯ

๒.ด้านสาธารณสุข

17

3

๓.ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/กีฬา
และนันทนาการ

31

3

๔.ด้านสวัสดิการ
สังคม/ความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๕.ด้านเศรษฐกิจ

22

4

12

-

๖.ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณ
ภาพ
๗.ด้านทรัพยากร
ธรรม
ชาติและสิ่งแวด
ล้อม

18

8

9

2

รวม

278

53

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องงถิ่น 278 โครงการ ดำเนินการจรอง 53 โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑9.06 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

-20๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
ดำเนินการจริง
รับผิดชอบหลัก จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
(บาท)
33
9,088,136.51
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการ
-ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรม
กองข่าง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -ด้านการบริการ
และโยธา
ชุมชนและสังคม
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน
3
161,952
๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
-ด้ า นบริ ก ารชุ ม ชน -แผนงานสาธารณสุข
สำนักปลัด
สาธารณสุข
และสังคม
-แผนงานบริหารทั่วไป
3
1,906,267.79
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน
-ด้านบริการชุมชน
-แผนงานการศึกษา
กอง
การศึกษา ศาสนา
และสังคม
-แผนงานการศาสนา
การศึกษาฯ
วัฒนธรรม กีฬาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
นันทนาการ
4
318,388
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
-ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานสังคม
สำนักปลัด
สวัสดิการสังคม/ความ
-ด้านบริการชุมชน
สงเคราะห์
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ และสังคม
-แผนงานการรักษา
ทรัพย์สิน
ความสงบภายใน
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน
-ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานด้านการ
สำนักปลัด
เศรษฐกิจและการเกษตร
เศรษฐกิจ
-แผนงานการเกษตร
8
9,100,959
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการ
-ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
บริหาร
-แผนงานงบกลาง
ราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
2
50,750
๗.ยุทธศาสตร์ด้าน
-ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
ทรัพยากรธรรม
-ด้านบริการชุมชน
ชาติและสิ่งแวดล้อม
และสังคม
53
20,626,453.30
รวม

-21ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเป็นหน่วยดำเนินการ
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง
ยังไม่
งบประมาณใช้
การเสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ
จริง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง หมู่ท.ี่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง ไปหมู่ที่ 19 บ้านโนน
ทัน ต.คูขาด อ.คง

หมายเหตุ

√

-

-

498,000

ข้อบัญญัติ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง
ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ไป
หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่

√

-

-

402,600

ข้อบัญญัติ

๓. โครงการก่อสร้างถนนดิน จากป่าช้าเดิมบ้าน
หนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงถนนหินคลุกบ้านท่าวัด
หมู่ที่ 5

√

-

-

445,000

ข้อบัญญัติ

๔. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมเดินท่อ
เชื่อมระบบประปาบ้านโกรก หมู่ที่ 3

√

-

-

150,000

ข้อบัญญัติ

๕.โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโนนตาเถรเชื่อมกับอาคารหอประชุม
ผู้ใหญ่น้อย เทพจิตร และอาคารห้องครัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกศาลปู่
ตาบ้านโนนตาเถร หมู่ที่1

√

-

-

300,000

ข้อบัญญัติ

√

-

300,000

ข้อบัญญัติ

๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกกก
สนวน บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10

√

-

200,000

ข้อบัญญัติ

8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

√

-

106,136.51

ข้อบัญญัติ

-

-22รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง
ยังไม่
งบประมาณ
การ
ดำเนินการ ดำเนินการ
ใช้จริง
เสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
9.ก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
บ้านตลาดโนนตาเถร
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อ
และบ่อพักสายจากหน้าบ้านนางทองวัน โพธิ์ศรี
เชื่อมไปทางฝั่งสระหนอทุ่งน้อย
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม ถึงบ้านนางอยู่
ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ไปบ้านโกรก
หมู่ที่ 3 ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระน้ำเข้าหมู่บ้าน)

√

-

-

√

หมายเหตุ

192,000

โอนเพิ่ม
200,000

198,000

โอนเพิ่ม
198,000

175,000

จ่ายขาด

√

-

-

498,000

จ่ายขาด

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก ถึงสุดซอย
หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด

√

-

-

159,000

จ่ายขาด

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายหมั่น คนหลัก ถึงบ้านนายเอี่ยม เกิดโมลี
หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร

√

-

-

48,400

จ่ายขาด

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หลังบ้านนายปรีชา สงนอก หมู่ที่ 11 บ้านโคก
ใหญ่พัฒนา

√

-

-

141,000

จ่ายขาด

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ซอยบ้านนายกนก อุตรัตน์ หมูที่ 7 บ้านหนองไผ่

√

-

-

299,000

จ่ายขาด

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเติม
ทางกลวง นม.1022 หน้าบ้านนางสาวสมควร
คูเจริญ ไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร

√

-

-

498,000

จ่ายขาด

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างศาลาหมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง

√

-

-

71,000

จ่ายขาด

-23รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง
ยังไม่
งบประมาณใช้
การ ดำเนินการ ดำเนิน
จริง
เสร็จ
การ

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
19.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดับเกลี่ย
แต่งเชื่อมระหว่างสายบ้านนายอุทัย ทองดีนอก
หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย ถึงเส้นสระสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่
20.โครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ย
และวางท่อทางแยกถนนเดิมไปลำห้วยปลาหมัน
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร
21.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดับเกลี่ย
แต่งรอบฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร
22.โครงการก่สอร้างถนนหินคลุกปรับระดับเกลี่ย
แต่งจากแยกทางหลวง นม. 1022 ไปที่ตั้งประปา
ลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร
23.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับเกลี่ย
แต่งทางไปหนองตลาดไทร (อีสานแดง)
หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
24.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
และระบบท่อน้ำประปา ซอยบ้านนางสมปอง ชิณ
วงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์
25.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
และระบบท่อน้ำประปา ถนนจากหน้าประตู
โรงเรียนบ้านโนนตาเถรถึงทางเข้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถรบ้านตลาดโนนตา
เถร หมู่ที่ 9
26.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ช่วงทางโค้งทางหลวง นม.1022 ฝั่งร้านดีใหม่ถึง
ศาลาประชาคมบ้านโนนตาเถร
27.โครงการขยายลานเอนกประสงค์ด้านข้างสระ
ตะวันตกซุ้มรูปตัว H

หมายเหตุ

√

-

-

262,000

จ่ายขาด

√

-

-

271,000

จ่ายขาด

√

-

-

265,000

จ่ายขาด

√

-

-

109,000

จ่ายขาด

√

-

-

246,000

จ่ายขาด

√

-

-

152,000

จ่ายขาด

√

-

-

197,000

จ่ายขาด

√

-

-

111,000

จ่ายขาด

√

-

-

366,000

จ่ายขาด

-24รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนินกา
อยู่
ยังไม่
งบประมาณใช้จริง
รเสร็จ
ระหว่าง
ดำเนิน
ดำเนิน
การ
การ

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
28.โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัสท์ติก
เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบลคูขาด อำเภอคง
ช่วงหน้าบ้านนายคารม พลอยบ้านแพ้ว สุด
ถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา

หมายเหตุ

√

-

-

498,000

จ่ายขาด

29.โรงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
ระบบท่อน้ำประปากลางหมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้าน
หนองไผ่

√

-

-

160,000

จ่ายขาด

30.ก่อสร้างหอถังสูงรูปพรรณ หมู่ที่ 2 บ้านโคก
หนองแวง

-

-

√

-

จ่ายขาด

31.ย้ายป้ายเดิม อบต.โนนตาเถร พร้อมป้าย
เหล็กคร่อมถนน
32.โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วนแอสฟัลท์ติก
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพ แยก
เข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปสุด
ถนนคอนกรีตเสริมเดิม บ้านโกรกหมู่ที่ 3
33.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกสระ
สี่เหลี่ยมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ไปวัดธุดงสถาน
แก้วโนนแดง

-

-

√

-

จ่ายขาด

√

-

-

498,000

จ่ายขาด

√

-

-

495,000

จ่ายขาด
งบปี 63
เบิกปี 64

34.โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจาก
หน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถร ถึงสามแยก
บ้านนางชม บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ 9

√

-

-

485,000

จ่ายขาด
งบปี 63
เบิกปี 64

35.โครงการเพิ่มระดับถนน คสล.จากศาลา
ประชาคมบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ถึงแยก
นายรัตน์ ยิ้มสบาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1

√

-

-

292,000

จ่ายขาด
งบปี 63
เบิกปี 64

33

0

2

9,088,136.51

รวม

-25รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง
ยังไม่
งบประ
การเสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ มาณใช้จริง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือก
ออก
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าน
๓. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
4.อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารสุข
5.รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบล
โนนตาเถร
รวม

หมายเหตุ

√

-

-

125,680

√

-

-

33,170

ข้อบัญญัติ
โอนเพิ่ม
150,000
ข้อบัญญัติ

√

-

-

3,102

ข้อบัญญัติ

-

-

√

-

ข้อบัญญัติ

-

-

√

-

ข้อบัญญัติ

3

-

๒

161,952

-

-26รายการ/โครงการ

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
ดำเนิน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
งบประมาณใช้จริง
การเสร็จ
ดำเนิน
ดำเนิน
การ
การ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
√
บริหารสถานศึกษา
๒.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก
√

383,340

๓. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
๔.อาหารเสริม (นม)

√

-

-

972,000
250,000

√

-

-

600,927.90

5.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

-

-

√

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

√

-

3

0

6

1,906,267.79

6.โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระ
นารี
7. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุระ
นารีและของดีอำเภอโนนแดง
8.โครงการหล่อเทียนพรรษาถวายวัด
9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง
รวม

หมายเหตุ

ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัต/ิ โอน
เพิ่ม
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ

-

-27รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน
อยู่ระหว่าง ยังไม่
งบประ
หมายเหตุ
การเสร็จ
ดำเนิน
ดำเนิน มาณใช้จริง
การ
การ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อ
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
√
59,828
บัญญัติ
ถนน
+โอนเพิ่ม
50,000
ตั้งรายการ
ใหม่
ตั้งรายการ
ใหม่
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำอปท.
๓.โครงการจิตอาสาสมัครพัฒนาตำบลโนนตาเถร

-

-

√

-

-

-

√

-

4.ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
5.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปภร.)
6.การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

-

-

√
√

-

√

-

-

95,000

7.ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน
8.อบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
9.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุและผู้การในชุมชน

√

-

√
-

143,560

110.โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

√

-

-

20,000

ข้อบัญญัติ+
โอนเพิ่ม
75,000
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
+โอนเพิ่ม
50,000
ข้อบัญญัติ

4

-

5

318,388

-

รวม

-28รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
ดำเนิน อยู่ระหว่าง ยังไม่
งบประ
รายการ/โครงการ
การเสร็จ
ดำเนิน
ดำเนิน
มาณใช้จริง
การ
การ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
รวม

-

-

-

-

หมายเหตุ

-

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน
อยู่
ยังไม่
งบประมาณใช้ หมายเหตุ
การเสร็จ ระหว่าง
ดำเนิน
จริง
ดำเนิน
การ
การ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
1.ฝายประชารัฐ”คนโคราชรวมใจ แก้ปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน”
2.อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างของอบต.โนนตาเถร
3.สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานอบต.โนนตาเถร
√
6.เบี้ยยังชีพคนพิการ
√
7.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
√
8.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
√
9.เงินสำรองจ่าย
√
10.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
√
11.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
√
12.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
√
รวม
8
-

√

-

ข้อบัญญัติ

√

-

ข้อบัญญัติ

√
√

-

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

4

269,190 ข้อบัญญัติ
1,735,2๐๐ ข้อบัญญัติ
5,849,8๐๐ ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
๖,๐๐๐
1,106,241 ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ๗๐,๐๐๐
ข้อบัญญัติ
4,555
ข้อบัญญัติ
59,973
9,100,959

-29รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง ยังไม่ งบประมาณ
การเสร็จ ดำเนินการ ดำเนิน
ใช้จริง
การ

หมายเหตุ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑.กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

√

-

-

14,750

๒.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

-

-

√

-

๓.โครงการปลุกหญ้าแฝก

-

-

√

-

๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก

-

-

√

-

√

-

-

36,000

โอนเพิ่ม
50,000

รวม

2

-

3

50,750

-

ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ
ข้อ
บัญญัติ

-30ครุภัณฑ์
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)
รายการ/โครงการ
ดำเนิน อยู่ระหว่าง ยังไม่ งบประมาณ
การเสร็จ ดำเนินการ ดำเนิน
ใช้จริง
การ

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)
1. เก้าอี้สำนักงาน

√

-

-

9,800

ข้อบัญญัติ

2. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

√

-

-

32,400

3. ชุดไมล์ประชุม
4. เต๊นส์กระโจม
5. โต๊ะทำงานผู้บริหาร

√
√

-

√
-

150,000
25,000

√

-

√
√
-

101,400
9,500

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One

√

-

-

16,900

11. เต๊นส์ผ้าใบแบบโค้ง

√

-

-

105,000

โอนเพิ่ม
32,400
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
โอนเพิ่ม
25,000
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
โอนเพิ่ม
9,500
โอนเพิ่ม
16,900
โอนเพิ่ม
105,000

√

-

-

9,800

ข้อบัญญัติ

√
√

-

√
-

9,800
19,000

√

-

-

8,500

√

-

-

21,900

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
โอนเพิ่ม
19,000
โอนเพิ่ม
8,500
โอนเพิ่ม
22,000

13

-

4

519,000

6. โต๊ะทำงานเหล็ก
7. โต๊ะประชุม
8. โต๊ะรับแขก
9. เครื่องตัดหญ้าสะพาน (แบบข้ออ่อน)

ครุภัณฑ์ (กองคลัง)
12. เก้าอี้สำนักงาน
ครุภัณฑ์ (กองช่าง)
13. โต๊ะทำงานเหล็ก
14. เก้าอี้สำนักงาน
15. สว่าน HR 3530 ขนาด 1010 วัตต์ พร้อมดอก
สว่าน
16. สว่านเจาะกระแทก M-8701 ขนาด 800 วัตต์
17. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
รวม

√

-

-31สรุปผลการดำเนินงาน
รายการ/โครงการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร
๖.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๗.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

ดำเนินการ
เสร็จ

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ

งบประมาณใช้จริง

33

-

2

9,088,136.51

3
3

-

๒
6

161,952
1,906,267.79

4

-

๕

318,388

-

-

-

-

8

-

4

9,100,959

2

-

3

50,750

53

0

๒2

20,626,453.30

หมายเหตุ

สรุปผลการดำเนินงานครุภณ
ั ฑ์
รายการ/โครงการ
ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)
ครุภัณฑ์ (กองคลัง)
ครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ดำเนินการ
เสร็จ

8
1
4
13

อยู่
ยังไม่ได้
ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ

3
1
4

งบประมาณใช้จริง

450,000
9,800
59,200
519,000

หมายเหตุ

-32๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนิ นการตาม
แผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลใน
ระดับใด
การติ ด ตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้ เราทราบได้ ว่าขณะนี้ ได้ มีการปฏิ บัติ ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำ
ให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่
กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน
การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน
( Standard criteria ) และตัว ชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการประเมิน เพื่อให้ เกิดความชัดเจน เป็ น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้ว ยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับ ปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใช้ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ตรวจสอบว่ า การดำเนิ น กิ จ กรรม /โครงการอยู่ ภ ายใต้ ร ะยะเวลาและ
งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
การตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ
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๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ก็ ได้ โดยอย่ างน้ อ ยต้ อ งสามารถ ประเมิ น ความสอดคล้ อ งและสามารถวั ด
ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้
๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ
ขั้น ตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้น ตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้น ตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้น ตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นอาจให้ ความเห็ น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น และโครงการพัฒ นาต่อผู้บ ริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม
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แบบที่ ๑
เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน
ตุลาคม-มีนาคม ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาส ๒ เดือนเมษายน – กันยายน ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
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ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
3.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน ๒๐
๒๐
๑๐๐
ท้องถิ่น
๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๐
๑๗
๘๕
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๑๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๑๐
๑๐
๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
๑๐
๑๐
๑๐๐
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๐
๑๐
๑๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
๕
๕
๑๐๐
๓.๕ กลยุทธ์
๕
๕
๑๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๕
๕
๑๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๕
๕
๑๐๐
๓.๘ แผนงาน
๕
๕
๑๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๕
๕
๑๐๐
รวมคะแนน ๑๐๐
๙๗
๙๗
๑) พบว่าประเด็น ๑ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนคิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรอบด้าน
๒) พบว่าประเด็น ๒ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของคะแนนใน ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลชองการบังคับ
ใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน ร้อยละของ
ที่ได้ คะแนนเต็ม

๑

ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ตำบล ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ลักษณะภู มิ อากาศ ลักษณะของดิน ลัก ษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือ ง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง
เช่ น เขตการปกครอง การเลื อ กตั้ ง ฯลฯ
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
๑.๓ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
๑.๔ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ การพื้ น ฐาน เช่ น
การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
๑.๕ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เช่ น การนั บ ถื อ ศาสนา ประเพณี และงาน
ประจำปี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภาษาถิ่ น สิ น ค้ า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

๒๐

๒๐

๑๐๐

๓

๓

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน
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๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ
๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ.
๑.๙ การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น
รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการดำเนิ น การ
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ ร่ ว ม
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
สำหรับ การพัฒ นาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้ าที่ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตำบล
โนนตาเถร
รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒

๒

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๓

๓

๑๐๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-ข้อมูลใน ข้อ ๑.๑ ควรเพิ่มรายละเอียดของพื้นที่โดยแยกแต่ละหมู่มีพื้นที่ เท่าไร เพื่อจะได้ข้อมูล
พื้นฐานละเอียดยิ่งขึ้น

-383.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

๒

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒.๑ การวิเคราะห์ ที่ค รอบคลุม ความเชื่อ มโยง
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ใน
เขตจั งหวั ด ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น นโยบายของผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ความเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และ
Thailand ๔.๐
๒.๒ การวิ เคราะห์ ก ารใช้ ผั งเมื อ งรวมหรื อ ผั ง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ธ า ร ณ สุ ข ค ว า ม ย า ก จ น
อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี
จารีต ประเพณี วัฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น
เป็นต้น
๒.๔ การวิ เคราะห์ ท างเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า น
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น
๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
๒.๖ ผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพั ฒนาในปั จจุ บั นและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
รวม

๒๐
๕

๑๗
๕

๘๕
๑๐๐

๓

-

-

๓

๓

๑๐๐

๓

๓

๑๐๐

๓

๓

๑๐๐

๓

๓

๑๐๐

๒๐

๑๗

๘๕

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

-39๑.๔ ยุทธศาสตร์
ลำดับ

๓

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์
๖๐
๖๐
๑๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑๐
๑๐
๑๐๐
โนนตาเถร
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพั ฒ นาที่ สอดคล้อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลโนนตาเถร และ
เชือ่ มโยงหลัก
ป ระ ชารั ฐ แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ ๒ ๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุ ท ธศาสตร์ ข องชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ส อด ค ล้ อ งแ ล ะ เชื่ อม โย งกั บ ส ภ าพ สั งค ม
เศ รษ ฐกิ จ สิ่ งแ วด ล้ อม ของท้ องถิ่ น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผน ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ ๒ ๐ ปี แผนพั ฒ น า
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และ Thailand
๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลโนนตาเถร และสั ม พั น ธ์ กั บ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

๕

๕

๑๐๐
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำบลโนนตาเถร ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ าประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุท ธ์มี ค วาม
สอดคล้องและสนับ สนุ นต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่ งมั่ น อั น แน่ ว แน่ ในการวางแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะ น ำไป สู่ ผ ล ส ำเร็ จ ท าง
ยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตา
เถร ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

๕

๕

๑๐๐

๕

๕

๑๐๐

๕

๕

๑๐๐

๕

๕

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

๓.๙ ความเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ใ น
ภาพรวมความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น ำไปสู่
การพัฒ นาท้อ งถิ่ นที่ เกิด ผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาของชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ น ในเขตจั งหวัดและยุ ท ธศาสตร์ข อง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
รวม

๕

๕

๑๐๐

๖๐

๖๐

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

-423.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน
เต็ม
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง ๑๐
ปริมาณ
การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง ๑๐
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ
๕
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕
๕.๕ เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้ องกับ
๕
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
๕
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
๕
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
๕
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
รวมคะแนน ๑๐๐
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
ที่ได้
๘
๙

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
๘๐
๙๐

๙

๙๐

๙
๕๖
๕
๕
๕

๙๐
๙๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕
๕

๑๐๐
๑๐๐

๔
๕
๕

๘๐
๑๐๐
๑๐๐

๔

๘๐

๓

๖๐

๕

๑๐๐

๕
๙๑

๑๐๐
๙๑

-43๑) พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ คะแนน ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเด็นโครงการพัฒนาทีความชัดเจนในรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์
๒) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ผ.๐๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอน
ตั้งจ่ายใหม่จำนวน 75 โครงการ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน 278 โครงการ

-443.๒.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ร้อยละ ความเห็นของ
คะแนน
คะแนน
ของ
คณะกรรมการ
ลำดับ
ประเด็นพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
คะแน
ติดตามและ
นเต็ม ประเมินผลแผน
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐๐
๑๐๐
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
รวม
๑๐
๑๐
๑๐๐

-453.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

๒

การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่ า ง ๆ เพื่ อน ำม าใช้ วั ด ผลใน เชิ ง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ
กิ จ กรรม งานต่ า ง ๆ ก็ คื อ ผลผลิ ต
นั่ น เองว่ า เป็ น ไปตามที่ ตั้ ง เป้ า หมาย
เอาไว้ห รือไม่จ ำนวนที่ดำเนิ น การจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิ ท ธิ ภ าพ(Efficiency) ของการ
พัฒ นาท้ องถิ่น ตามอำนาจหน้ าที่ ที่ ได้
กำหนดไว้
๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ
(Impact) โครงการที่ ด ำเนิ น การใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)
รวม

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
๑๐

๙

๙๐

๑๐

๙

๙๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

-463.๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ความเห็นของ
ร้อยละ
คณะกรรมการ
คะแนน คะแนน ของ
ลำดับ
ประเด็นพิจารณา
ติดตามและ
เต็ม
ที่ได้ คะแนน
ประเมินผล
เต็ม
แผน
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ๑๐
๙
๙๐
คุณภาพ
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจ กรรม งานต่ าง ๆ ที่ ดำเนิ น การในพื้ นที่ นั้ น ๆ ตรงต่ อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้ า ที่ ห รื อ ไม่ ประชาชนพึ ง พอใจหรื อ ไม่ สิ่ ง ของ วั ส ดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ การดำเนิ น การต่ า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะ
ถูก ต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ มา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทีย บเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
รวม ๑๐
๙
๙๐

-473.๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

๔

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถร ในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้SWOT
Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
๔..๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่ าง ๆ ที่ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน หลั กประชารั ฐ และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
แ ล ะ แ ห ล่ งน้ ำ ) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
รวม

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
๑๐

๙

๙๐

๑๐

๙

๙๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

-48คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลโนนตาเถร
และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
๕

๕๗
๕

๙๕
๑๐๐

๕.๒ กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการมี
วั ตถุ ประสงค์ ชั ดเจน (clear objective) โครงการต้ อง
กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ องกั บ ความเป็ น มาของ
โครงการ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก าร
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕

๕

๑๐๐

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่ อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็ นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้ าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คื อ อะไร มี ผ ลผลิ ต อย่ า งไร กลุ่ ม เป้ า หมาย พื้ น ที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

๕

๕

๑๐๐

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

๕

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

-49ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปีโครงการสอดคล้องกับ
(๑) ความมั่นคง
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
(๕) การสร้างการเติ บโตบนคุณ ภาพชี วิต ที่เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(๖) การปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย
๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙
๕) ยึดหลั กการนำไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

๕

๕

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
๑๐๐

๕

๕

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

-50ลำดับ

ประเด็นพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ Value–Based Economy หรื อ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น
(๑) เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง
นวัตกรรม
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ งโครงการที่ เติ ม เต็ ม ด้ ว ยวิ ท ยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิ จั ย และพั ฒ นา แล้ ว ต่ อ ยอดความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพั ฒ นาจังหวัด ที่ ได้ กำหนดขึ้ น เพื่ อขั บ เคลื่อ นการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น โครงการเชื่ อ มต่ อ หรื อ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
เป็ น โครงการที่ ด ำเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ยงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่ งมี ลักษณะที่ จะให้ท้ องถิ่ นมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP)

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

๕

๔

๘๐

๕

๔

๘๐

๕

๕

๑๐๐

ความเห็นของ
คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล
แผน
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

๕.๙ งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เป้ า ห ม า ย (ผ ล ผ ลิ ต ข อ งโค ร ง ก า ร )
งบประมาณโครงการพั ฒนาจะต้ องคำนึ งถึ ง
หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ
ได้ แ ก่ (๑) ความประหยั ด (Economy) (๒)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) (๔ ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (๕ ) ค ว า ม โป ร่ งใส
(Transparency)

๕

๔

๘๐

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้ อ งกั บ โครงการถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นไม่ ม ากกว่ าหรื อ ไม่ ต่ ำ
กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

๕

๕

๑๐๐

๕.๑๑ มี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช นี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น (Key
Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวั ด
ได้ (measurable) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล

๕

๕

๑๐๐

ประเด็นพิจารณา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน
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คะแนน
เต็ม
๕.๑๒ ผลที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
๕
วัตถุ ป ระสงค์ ผลที่ ได้ รับ เป็ น สิ่ งที่ เกิด ขึ้น ได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การ
ได้ ผล ห รื อ ผล ที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง
(๑ ) มี ค ว า ม เป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตาม
โครงการ
(๒ ) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ร ะ ดั บ ข อ ง
ความสำเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่ สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
ประเด็นพิจารณา

รวม

๖๐

คะแนน
ที่ได้
๕

๕๗

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
๑๐๐

๙๕

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน
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องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัด
แผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่บ รรจุ ไว้ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ต่อไปโดย ได้ป ระกาศใช้แผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เมื่ อวัน ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนโครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
มีการดำเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และการใช้จ่ายต่างๆ สรุปผล
ดังนี้
๓.3.1 เชิงปริมาตร (Quantity)
การติ ด ตามประเมิ น ผลและสถานะทางการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของโครงการ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 278 โครงการ
-ตั้ ง ในข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ จำนวน 47 โครงการ ดำเนิ น การ จำนวน 28 โครงการ
งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๘๒๕,๔๙๖ บาท
-จ่ า ยขาด จำนวน 25 โครงการ ดำเนิ น การ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณเบิ ก จ่ า ย
6,494,400บาท
-ตั้งรายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 426,000บาท
คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงานได้ (ของข้อบัญญัติ+จ่ายขาด+รายการตั้งใหม่) จำนวน 53
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑9.06 ของโครงการทั้งหมด
๓.3.2 เชิงคุณภาพ (Quality)
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทำให้ประชาชนในตำบลโนนตาเถร และประชาชนที่สัญจร
ผ่านเส้น ทางในพื้นที่ตำบลมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รั บการปกป้องดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพ
อนามัยแหล่งน้ำด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีการส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเปิ ดพื้นที่ขยายโอกาสและช่องทางการสื บค้นศึกษาหาความรู้แก่ประชาชน
เพิ่มขึ้น สามารถเปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ .3 ค่าใช้จ่าย (Cost)
ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรือประมาณการราคากลาง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือที่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพื่อประโยชน์ทางราชการ สามารถ
ประหยัดงบประมาณและสามารถนำไปตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นได้ การเบิกจ่ายงบ ประมาณเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ

-54๓.3.๔. เวลา (Time)
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สำหรับรอบการประเมินผลโครงการ จำนวน 53 โครงการ พบว่า
ร้อยละ ๑๐๐ แล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามกำหนดเวลาเป็นไป
ตามแผนดำเนินงานสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามกำหนด แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการแต่อย่างใด
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ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4.๑.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 169 โครงการ สรุปผลการพัฒ นาประสบผลสำเร็จสามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 33
โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหา
การคมนาคมสัญจร สาธารณูปการต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฎในแผนพัฒ นา
ท้ อ งถิ่น จำนวน ๑๗ โครงการ สรุ ป ผลการพั ฒ นาประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนิ น การได้ ต ามแผน จำนวน 3
โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ สามารถดำเนินจัดทำโครง สามารถแก้ไขปัญหาไห้กับประชาชนให้มี
ความ เป็นการดำเนินโครงการที่ส่งเสริม ด้านสุขภาพอนามัย และรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตา
เถรเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี รู้จักการ
ดูแลสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม กี ฬ าและนั น ทนาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น จำนวน ๓1 โครงการ สรุปผลการพัฒ นาประสบผลสำเร็จ
สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 3 โครงการ สามารถแก้ไขปัญหาไห้กับประชาชนให้มีความ เป็นการดำเนิน
โครงการที่ส่งเสริม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา และการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี รู้จักการ
ดูแลสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น จำนวน 22 โครงการ สรุปผลการพัฒ นาประสบผลสำเร็จ
สามารถดำเนินการได้ต ามแผน จำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ สามารถดำเนินจัดทำ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
สามารถแก้ไขปัญหาไห้กับประชาชนให้มีความมั่นคงในการทำงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมี
มั่นคงในการทำงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนา
เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑2 โครงการ ไม่มีการตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 การพัฒนาจึงยัง
ไม่สะท้อนยุทธศาสตร์เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและไม่มีการดำเนินโครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น จำนวน ๑8 โครงการ สรุป ผลการพั ฒ นาประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนิ น การได้ ตามแผน จำนวน 8
โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ส่งเสริมในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุ คลากร การให้ ป ระชาชนได้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ วนตำบล และจัดห าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกให้บริการนอกพื้นที่
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ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์รายได้เลี้ยงตนเอง
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 9 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จ
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 2 โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
บุ ก รุก จั ด ทำโครงการการดูแล การอุรั กษ์ การพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เช่น ป่าไม้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ
จากการวิเคราะห์ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ สรุปว่าในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 (ตุลาคม- ๒๕๖3- กันยายน ๒๕๖4) ภาพความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ก ำหนด จะเห็ น ได้ จ ากจำนวนโครงการที่ ด ำเนิ น การนั้ น ได้ รั บ การนำไปจั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ายและดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ มีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แม้ว่า
ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณจะมีการดำเนินการโครงการพัฒนาจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ
กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ตาม อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั งพบว่ าการจั ด ทำโครงการเพื่ อ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ก็ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดด้วย เช่น ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการเกษตร ไม่มีการตั้งจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนโครงการอื่นๆ ก็ ยังไม่ชัดเจนและตอบสนองว่าจะ
บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งก็ยังต้องดำเนินการโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
4.๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๑) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง และสระน้ำ ทำให้เกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรได้มากขึ้น มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การขุดลอกคลอง ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
๒) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนดิน หินคลุก ลาดยางหรือ
คอนกรี ตทำให้ ตำบลโนนตาเถร มี ร ะบบการคมนาคมเชื่ อ มโยงทั้ งตำบลและพื้ น ที่ ใกล้ เคี ยง ที่ มี ความสะดวกได้
มาตรฐานการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรสามารถ
เดินทางไปทำการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
๓) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยประชาชน ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิด
ภัยต่างๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
๔) มีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยการ
สนั บ สนุ น เบี้ ยยั งชีพรายเดือน การส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้เพื่ อทำให้ บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ความสามารถในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม การส่งเสริมการขายการขยายตลาดการเสริมสร้างรายได้ใน
หลายช่องทาง
๗) การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยที่
ดีและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบลในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่า
ทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
4.๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๑.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาชุมชนตำบลโนนตาเถร ให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ
ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้ องกันการเกิดอาชญากรรมได้ มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ และมีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและประขาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
๑.๒.๒ เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและหมู่บ้านในการพึ่งตนเองตาม
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน
ในด้านการเสริมสร้างให้มีอาชีพและรายได้ให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ การเสริมสร้างการขายกระจายผลิตผลและ
สินค้าของท้องถิ่นให้แพร่หลายมากขึ้น
๑.๒.๓ เป้าหมายการให้บริการประชาชน รับฟังข่าวสาร ข้อร้องเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พบว่าองค์การบริห ารส่วนตำบลโนนตาเถร ดำเนินการให้ บริการประชาชนเกี่ยวกับกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ทั้งโครงการก่อสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆ การดำเนินการต่างๆ ได้รับการ
เสนอแนะจากประชาชนและประชาคมท้องถิ่นทั้งระดับหมู่บ้านและตำบลรวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่
4.๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๑) โดยสรุปในรอบการประเมินผลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สามารถนำโครงการ
ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและดำเนิ นการได้ รวมทุก
แผนงานจำนวน 53 โครงการ จากงบประมาณการใช้เงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้มีการอนุมัติของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ ใช้ จ่ายเงินสะสม จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.06 ของจำนวนโครงการ
ทั้งหมด โดยโครงการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน ขุดลอก
แหล่งน้ำ โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
๒) โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ที่
ดำเนิ น การโดยใช้จ่ ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดือ ดร้อนของประชาชนสนองต่ อ
นโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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ในรอบการประเมินครั้งนี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นโครงการที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินก็จะปรากฏตัวชี้วัดได้เป็นรูปธรรมคือจำนวนถนนที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จ พื้นที่
ที่บริการขยายเขตไฟฟ้า และประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัย จำนวน
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียน มากขึ้น
4.๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
๑) การจัดสรรงบประมาณให้ แต่ละหมู่บ้ าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะต้องพิจารณา
ความเหมาะสมของงบประมาณศักยภาพด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ของแต่ละ
หมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กัประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒ นาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้าน
จะต้องให้ความร่วมมือ
๒) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การวางแผนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมเพื่อการก้าวเข้า
สู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นไปได้ทั้งความท้า
ท้ายและโอกาสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลจะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4.๒.๒ ข้อสังเกต
-ไม่ม-ี
4.๒.๓ ข้อเสนอแนะ
๑) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้ นทางการคมนาคมให้ ได้มาตรฐาน
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลาย
หมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีทำให้ดีทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลายสายเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน บางแห่ง
มีดินโคลนไหล
๒) โครงการก่อสร้างสาธารณูปการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เช่น ก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ
ขุดลอกท่อทางระบายน้ำหรือขุดลอกคลอง หรือทำรางสาธารณะเดิมไม่ให้อุดตันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ควร
วางแผนจัดการระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำท่วมขังให้เป็นแผนระยะยาวโดยประชาชนต้องรับผิดชอบด้วย

-59๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน และไฟฟ้าสำหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือนและขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งตำบล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม
๔) การพัฒ นาระบบประปาหมู่บ้านให้ มีน้ำอย่างเพียงพอกับการอุปโภค บริ โภคตลอดปี โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
๕) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะของตำบล และหมู่บ้าน เช่น ขุดลอกคลองเดิม หรือแหล่งน้ำ
สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ขุดสระหรือบ่อสำหรับเก็บกักน้ำไว้บริการประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ควรกำหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาหรือการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เช่น การเปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้นให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ ก โรงเรี ยน และในหมู่บ้ านให้ ป ระชาชนได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและทางเลือกแหล่ งเรียนรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น
๗) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริงๆ
ทั้งข้อมูลภายในตำบลข้อมูลของส่วนราชการ และข้อมูลของพื้นที่ตำบลข้างเคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความ
เชื่อมโยงของการบู รณาการแผนการพัฒ นากับแผนในระดับและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ได้แผนพัฒ นาท้องถิ่นที่
สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความจริงและความเดือดร้อนของ
ประชาชนจริงๆ
๘) โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่ บรรจุโครงการไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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