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ส่วนที่ 1
สภาพทัว่ ไป
1.1. ที่ตั้งและขนาด ตาบลโนนทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอเกษตรสมบูรณ์ อยู่ห่าง
จากจังหวัดชัยภูมิ 120 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ์
เป็นตาบลหนึ่งในจานวน 12 ตาบลของอาเภอเกษตรสมบูรณ์ อยู่หา่ งจากอาเภอ 12 กิโลเมตร
มีเนื้อที่โดยประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,500 ไร่
1.2. อาณาเขต
ตาบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองโพนงาม และตาบลบ้านเปูา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลบ้านยาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลกุดเลาะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลหนองแวง และตาบลหนองบัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ตาบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยปุาไม้
และภูเขา คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งตาบล นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มเชิงไหล่เขา บริเวณตอนกลาง
ของตาบลเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ปุาไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้
เทือกเขาสาคัญคือ ภูนกแซว ภูผักขะ และภูเขียว
ลักษณะพื้นที่
ภูเขาและปุาไม้
ที่ราบลุ่ม
พืน้ น้า
รวมเนื้อที่ทั้งหมด

จานวนพื้นที่ (ไร่)
55,000
14,215
3,285
72,500

ร้อยละ
75.87
19.60
4.53
100

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลโนนทอง อยู่ในภูมอิ ากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว
ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
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1.5 การเมืองการปกครอง
ตาบลโนนทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมูบ่ ้าน ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทั้ง 11 หมูบ่ ้าน มีประชากรทั้งสิน้ 7,๔๑๙ คน แยกเป็นชาย 3,๗๖๙ คน หญิง
๓๖๕๐ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 62.68 คน / ตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงการปกครอง
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านโนนทอง
บ้านโนนเขวา
บ้านเล่า
บ้านบุ่งสิบสี่
บ้านโนนหนองไฮ
บ้านกลาง
บ้านแก้งตาดไซ
บ้านเชิงสาราญ
บ้านใหม่นาเจริญ
บ้านโนนทองเมืองใหม่
บ้านริมพรม

หมู่ท่ี

รายชื่อผู้นาหมูบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายประไพ รัตนมงคล
นายยศพนธ์ อุโคตร
นายอาชีพ ภากุดเลาะ
นายวัฒนา ศรีกุดเลาะ
นายวิมล เกิ้นโนนกอก

นายบุญหลาย ฦาชา
นายประมวล สวนกุดเลาะ

นายจาเนียร น้อยนันท์
นายปราณี ลาโพธิ์
นายวสุพล เจนเขตกิจ

นางเสถียร ฦาชา

จานวน
ครัวเรือน
294
439
148
145
72
250
185
131
73
129
93
๑,๙๕๙

ประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
484
๔๙๓ ๙๗๗
๙๕๐
๙๐๓ ๑,๘๕๓
๒๕๑
๒๓๒ ๔๘๓
๒๓๓
๒๕๑ ๔๘๔
๑๑๙
๑๓๒ ๒๕๑
๔๗๓
๔๖๒ ๙๓๕
๗๙๗
๓๖๖ ๗๙๗
๒๖๔
๒๗๘ ๕๔๒
๑๒๓
๑๓๗ ๒๖๐
๒๕๑
๒๖๔ ๕๑๕
๑๘๑
๑๖๐ ๓๔๑
๓,๗๓๙ ๓,๖๕๘ ๗,๓๙๗
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลโนนทอง
“เป็นตาบลน่าอยู่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการศึกษาและคุณธรรม บริการทันใจ
ประชาชน ชุมชนอยู่ดีมีสุข”
๑.2. พันธกิจการพัฒนาตาบลโนนทอง
1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านถนน ไฟฟูา โทรศัพท์ น้าประปา แหล่งน้า รวมทั้งจัดให้มี
และบารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า และอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชี พของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้าง
งานให้ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ
3 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึน้ ทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
4 ทานุบารุงศาสนา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
5 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส
6 บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เฝูา
ระวังปูองกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ การอบรมฯ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า
7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์ก รทุกระดับ ทั้งการพัฒนา
บุคลากร ผูน้ าการให้บริการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
8 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
9 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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10 ปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความสงบเรีย บร้อย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
11 พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
12 คุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และดูแลที่ สาธารณะ
ประโยชน์ของหมูบ่ ้านตาบล
๑.๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก
รวดเร็ว ประชาชนได้รับบริการและความสะดวกในการมีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน พนังกั้นน้า เขื่อนปูองกันตลิ่ง และท่อ
ระบายน้า
2. สนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภค-บริโภค
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบประปาที่มีมาตรฐาน มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
เพียงพอ
5. จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตัง้ โทรศัพท์สาธารณะ
และโทรศัพท์พ้นื ฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ การมีงานทา และสร้างอาชีพนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้ ต่อ
หัวต่อปีสูงกว่าเส้นความยากจน หรือ 2 หมื่นบาท มีสถานที่กลางของส่วนรวมในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ การมีงานทา และแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP หรือสินค้าทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายหรือตลาดกลางจาหน่ายสินค้า ทาง
การเกษตร
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนกลุ่มอาชีพและกองทุนอื่น ๆในตาบล
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนในการ
พัฒนาการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อ ให้ ผู้สู ง อายุ ผู้พิการและผู้ปุว ยโรคเอดส์ไ ด้รับ สวั ส ดิการอย่า งทั่ ว ถึง สตรี เด็ ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึน้
2. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ มีใจรักการกีฬาและ
การออกกาลังกาย มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางสังคมที่เสมอภาคและทั่วถึง
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารและการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผูด้ ้อยโอกาส
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาพ ให้ประชาชนรักการออกกาลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อ นวัยเรียนและช่ว ยเหลือผู้ปกครองที่ต้องทางาน
ประชาชนมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติมตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มีพัฒนาการ
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและปลูกฝังให้ชุมชนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี รูห้ นังสือ 100 %
2. เพื่อสร้า งจิตส านึกในการอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการทานุบารุงศาสนา

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2. พัฒนาด้านการศึกษาและการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสถานศึ ก ษา วั ส ดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิล ปวั ฒ นธรรม ขนมธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี วั น ส าคั ญ ทางศาสนาและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในด้าน
ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งต้องถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. เพื่อให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั่วถึงและทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ เ ป็ น ชุ ม ชนที่ น่ า ดู น่ า อยู่ อ าศั ย มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น
อาชญากรรม และยาเสพติด
4. เพื่อให้มีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ส่งเสริ มและสนับ สนุนการพัฒนาด้านการบริห ารงานขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ส่งเสริ มและสนับ สนุนให้ มีก ารพัฒนาบุคลากร เครื่อ งมืออุ ป กรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริห ารงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
สามัคคี ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรั พย์สิน การช่วยเหลือ
ปูองกัน บรรเทาสาธารภัยและการแก้ไขบัญหายาเสพติด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
จัดหาที่ดนิ รวมทั้งสร้างอาคารบ้านพักพนักงานและที่ทางานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจาตาบล
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้า มีการปูองกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกประเภท
อย่างมีประสิทธิภาพคลอบคุมทุกพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ให้มีบริการที่ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรูก้ ับประชาชนเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 7. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
สวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อให้การใช้พ้นื ทีส่ าธารณะและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว
5. สนับสนุนการดาเนินการปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และการใช้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วน
6. ก่อสร้างรัว้ กั้นที่สาธารณะประโยชน์

๒. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
“อปท. ชัยภูมิ บูรณาการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเกษตรกร วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาล้า
เลิศ เมืองน่าอยู่ อู่พลังงานทดแทน แดนแหล่งท่องเที่ยว”
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ จาแนกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
เป้าประสงค์
1. เพื่อประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
2. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้า
3. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึน้ โอกาสในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์และแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและน้าอย่างยั่งยืน
แนวทาง
1.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู้แหล่งผลิตและตลาด
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
5. ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์
การลดสารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปรับปรุงคุณภาพดิน
6. สนับสนุนการผลิตและการจาหน่าย โดยใช้แรงงาน วัตถุดิบ สินค้าและบริการที่มร
อยู่ในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
8. การส่งเสริมการปลูกพืช พลังงานทดแทนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจาก
ผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทางเลือกอื่นๆ
9. เพิ่มประสิทฺธิภาพและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจาย
และแสดงสินค้า
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่อง
2.สถานศึกษา และบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
3. อนุรักษ์และสืบสานด้านสาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
กลยุทธ์และแนวทาง
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทาง
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1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย
2. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกและสร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพื้นฟูเผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรม
ที่เป็น วิถีชีวติ ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว
ชุมชนสถานศึกษาในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น และการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
5. อนุรักษ์และสืบสานงานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ัยยาท้องถิ่น
6. สร้ างโอกาสให้เ ด็ก และเยาวชนและประชาชนมีค วามรู้ ความสามารถด้า น
วั ฒ นธรรม ได้ มี เ วที แ สดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
วัฒนธรรมต่างๆ
7. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8. ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข็มแข้งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์,
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
2. ประชาชนได้รับการดูเลอย่างทั่วถึงตลอดชีวติ
3.ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
กลยุทธ์และแนวทาง
เสริมสร้างความเข็มแข้งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทาง
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น
2.เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการออกกาลังกายของประชากรทุกวัยให้มีสุ ขภาพ
กายและใจที่แข็งแรง
3.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
แก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด
4.ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารให้ แ กเด็ ก สตรี คนชรา คนพิ ก าร ผู้ ปุ ว ยเอดส์ และ
ผูด้ ้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
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5. ส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้มรี ายได้ เพื่อทางเลือกในการประกอบอาชีพ
6. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ในการเกื้อหนุน
คนไทยให้เป็นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม ซือ้ สัตย์สุจริต สามัคคีและรักท้องถิ่น
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างและจัดทาผังเมือง จัดบริการขึ้นพื้นฐานและพัฒนา
โครงสร้างพื้นบานที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ประชาชน
9. ส่งเสริมและสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังเพื่อสุขภาพ โดย
จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
1. แหล่งท่องเทียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กลยุทธ์และแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ให้มีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มศี ักยภาพคุณภาพ
มาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี
4.สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชนและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่องโยง
ข้อมูลการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ
7.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
8.พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ปุาไม้และทรัพยากร
ดินได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนของชุมชน มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน
ท้องถิ่น
กลยุทธ์และแนวทาง
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชัยภูมิเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แนวทาง
1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปุาชุมชน การปลูก การอนุรักษ์
ฟื้นฟูดินและน้า เพื่อปูองการบุกรุกทาลายปุา การเผาปุาและพืน้ ที่การเกษตร
2. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การควมคุมมลพิษ การกาจัดขยะทั้งในส่วนของชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
5. การบริหารจัดการของเสียในระบบรวม เช่น ปัญหาน้าเสีย ปัญหาขยะ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอานวยความสะดวกและให้บริการ อย่างมี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
กลยุทธ์และแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง
1. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ศักยภาพ ทัศนคติ และจิตสานึก
ที่เอื้อต่อการบริการประชาชน
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2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ทางาน และนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชานได้รับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่างๆ
4. ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน

๓. นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนทอง โดยได้กาหนดนโยบายสาคัญไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต.โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจอย่าง
เพียงพอเพือ่ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงานและให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การทานา ทาสวน ทาไร่ การเกษตรแบบผสมผสาน การปศุสัตว์
เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ ยกระดับฝีมอื แรงงาน เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซือ้ สินค้าราคาถูก และ
มีคุณภาพปูองกันการเอารัดเอาเปรียบ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอ สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตาบล
2. ด้านสังคม
การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการ
ปรับปรุงชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะดาเนินการ ส่งเสริมการปูองกันโรค ให้การ
รักษาพยาบาล และบริการความรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สบื ไป พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ ของประชาชน พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สนับสนุน และส่งเสริม
การออกกาลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการ ทั้งระดับนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เยาวชนต่างๆ ให้มีสว่ นร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คิดเป็น ทาเป็น เรียนรู้รว่ มกัน ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ
ผูส้ ูงอายุและประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหาและสามารถดารงชีวติ ที่ดีตาม
สมควรแก่ฐานะและพึ่งพาเกื้อกูลกัน ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนการทาบุญรวมญาติให้กับผูท้ ี่ลว่ งลับไป

13
แล้ว เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีกตัญญูต่อบรรพชน จัด และส่งเสริมให้มศี ูนย์บริการ
ด้านการศึกษา พื้นฐานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ บริการแก่ประชาชนที่สนใจ
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้ า งและปรั บ ปรุง โครงสร้ า งพื้ น ฐานทุก ชนิ ด เพื่ อ รองรั บ ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยดาเนินการ
ปรับปรุงและสร้างถนน ร่องระบายน้าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก
ซอย ในเขต อบต. รวมถึงถนนเกษตรอย่างทั่วถึง ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็น อบต.น่าอยู่ มี
ความสวบร่ม รื่น ไร้มลภาวะ โดยดาเนินการสนั บ สนุน และส่ งเสริม ให้มีก ารปลู ก ต้นไม้และบริเ วณ
บ้ า นเรื อ นของราษฎร ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลดมลพิ ษ ทางอากาศ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามอานาจหน้าที่ ปรับปรุงการกาจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไป
ตามหลักวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบาบัดน้าเสีย ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและสวนสุขภาพ ให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน ดาเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวัด และศาลาชุมชน ให้ร่มรื่น
สวยงาม ด าเนิ นการจั ด ท าประชาคมรับ ฟัง ปั ญ หาความต้อ งการก่ อนการจัด ท า หรื อ ปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจาทุกปี
5. ด้านการเมือง / การบริหาร
การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง และ
ปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร ให้สามารถอานวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ สู ง โดยการด าเนิ น การ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงาน อบต. ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วถูกต้องและดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พัฒนาและ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในการให้บริการแก่
ประชาชน โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว เน้นให้บริการที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เ ข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับ ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในสานักงานและจัดให้มี
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ อบต. ให้ เ พี ย งพอที่ จ ะให้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างขวัญ และกาลังใจแก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง โดยยกย่อง
ผู้ปฏิบัติงานดี ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะการปูองกันระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการ
ชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนา โดยให้แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้นา พัฒนา
รายได้ ข อง อบต. เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า โดยน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหาร และการจัดการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ของ อบต. ให้ประชาชน
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ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นอกจากนี้ การปฏิบัติราชการ ยังจะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์
โปร่งใส ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจะแถลงผลงานต่อสมาชิกสภา อบต. ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง ประจาปี 2๕๖๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกในข้อ ๓ ของข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดั่ง
กล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนทอง ประจ าปี
งบประมาณ 25๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพั ฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง ประจาปีงบประมาณ 25๖๒ ดังนี้
2.1 แบบประเมินแผนฯ (Input)
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมิน
หลงจากทีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)
สรุปผล องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง มีการดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วน ทุกข้นตอนตามกาหนดระยะเวลา
2.2 แบบติดตามแผนฯ (Process)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตาม
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๕ปี
สรุปผล
(1) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
- จานวนโครงการ
๕๙ โครงการ
- จานวนงบประมาณ
7,486,390 บาท
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(2) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 25๖๒
โครงการทั้งหมด
โครงการ แยกเป็น
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ
5๙ โครงการ
- โครงการทีอ่ ยู่ในระหว่างดาเนินการ - โครงการ
- โครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
- โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก
- โครงการ
- โครงการที่มีการเพิ่มเติม
- โครงการ
(4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 25๕๖๒
- งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๕๒๘๕๓๖๐๔.๕๖ บาท
(5) โครงการที่ได้รบั เงินอดหนุนเฉพาะกิจ เบิกจ่าย จานวน ๙,๒๐๔,๒๔๒ บาท
2.3 แบบประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)
แบบที 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สรุปผล
(1) ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน รวมจานวน 84 โครงการและ
จานวนโครงการทีไ่ ด้ปฏิบัติ จานวน 5๙ โครงการ
(2) ผลการดาเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจานวน ๓๖๕ คน
(ใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบที่ 3/2 และแบบที 3/3) โดยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social sciences) ดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้การ
วิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ
- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองใน
ภาพรวม (แบบที 3/2) ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามแนวทางของเบสท์ (Best) คือ
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุด
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุด
- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองใน
แต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3) ใช้การวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ
1.00 – 2.99 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุด
3.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
5.00 – 6.99 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
7.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมาก
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9.00 – 10.00 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมากทีสุด
ส่วนที 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวนทั้งสิน้ ๓๕๖ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน ๑๙๑ คน คิด
เป็นร้อยละ 53.๗ เป็นเพศหญิง จานวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ 46.๓
จาแนกตามอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๔ รองลงมาอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จานวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐
ปี จานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ อายุต่ากว่า ๒๐ ปี จานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๘ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จานวน ๒๐ คน คดเป็นร้อยละ ๕.๖ และอายุตั้งแต่ ๖๑ ปี ขึน้ ไป
จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ตามลาดับ
จาแนกตามระดับการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๘.๖ รองลงมามีการศึกษาระดั บประถมศึกษา จานวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘
อนุปริญญา จานวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ ปริญญาตรี จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๗ และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.8 ตามลาดับ
จาแนกตามอาชีพ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกร จานวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓
รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ และนักเรียนนักศึกษา จานวน ๔๓
คน คิดเป็นร้อยละ 12.๑
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ความพึงพอใจตอผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองในภาพรวม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนทอง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๔ , S.D.= ๐.๖๙) เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =
๓.๗๒ , S.D.= ๐.๔๘) และ ( = ๓.๖๓ , S.D.= ๐.๕๕) ตามลาดับ ส่วนด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด ( =๓.๑๗ ,
S.D.=๐.๘๖)
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ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ (คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน)
คะแนน
ระดับ
เฉลี่ย
ความพึง
ยุทธศาสตร์
พอใจ
( )
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๒๕ ปานกลาง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
๔.๓๖ น้อย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔.๕๐ น้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
๔.๕๖ น้อย
ปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๙๔ น้อย
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข
๔.๓๐ น้อย
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๓.๗๓ น้อย
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในแต่ล ะยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ค วามพึ งพอใจในระดั บ ปานกลาง ได้แก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที ๑ การพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย 5.2๕ ยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจในระดับน้อย เรียงตามลาดับดังนี้
ด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๕ รองลงไป ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น คะแนนเฉลี่ ย ๔.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน คะแนนเฉลี่ย 5.๕๐ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ คะแนนเฉลี่ย 4.๓๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุ ข คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๓
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ส่วนที่ ๔
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง ประจาปี 25๖๒
--------------------คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ทอง ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 25๖๒ เรียบร้อยแล้ว โดย
ใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที 1
การประเมินการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

แบบที 2
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ทองได้เก็บรวบรวมข้อมลจาก
ประชาชนและผู้เกีย่ วข้อง
จานวน ๓๕๖ คน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)
แบบที 3/1
แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบที 3/2
แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อปท.ใน
ภาพรวม
แบบที 3/3
แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของ อปท.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์
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แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครัง้ หลังจากทีไ่ ด้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
๑๙

ประเด็นการติดตาม
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWOT ) เพือ่ ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
มีการกาหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิน่
มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินการ





















ไม่มีการ
ดาเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๕ ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี
---------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
2. รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
- ธันวาคม
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕
4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 25๖๒
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

1

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 256๕

รวม ๕ ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

ถนนคสล.ถนนลาดยาง

-

-

๑๓

5,032,300

๒๙

11,397,250
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9,030,200

8

2,332,370

๗๐

27,792,120

ถนนดินลูกรัง/ปรับปรุงถนนลูกรัง

-

-

๖

743,500

๕

235,700

4

648,500

15

1,627,700

๓๐

3,255,400

ถนนลงหินคลุก

-

-

๓

215,000

8

1,060,650

4

455,750

4

943,250

๑๙

2,674,650

ระบบน้าประปาไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

-

-

๖

630,000

๑๓

4,129,500

10

1,192,500

14

2,498,000

๔๓

8,450,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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ก่อสร้างร่องระบายน้า
ก่อสร้างลานคอนกรีต และศาลากลางหมู่บ้านและ
อื่นๆ
วางท่อส่งน้า คลองส่งน้า ก่อสร้างฝาย ขุดลอก สระ
น้า

2

-

-

๒

738,000

๑๐

3,980,800

14

6,578,600

10

4,726,000

๓๖

16,023,400

-

-

๑๐

7,110,000

๑๓

8,210,000

15

11,725,000

14

8,775,000

๕๒

35,820,000

-

-

5

741,000

11

3,976,250

5

1,506,500

2

415,000

๒๓

6,638,750

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒๓

16,684,000

๒๓

16,684,000

๒๓

16,684,000

๒๓

16,684,000

๒๓

16,684,000

๑๑๕

83,420,000

1.2 แผนงานสาธารณสุข

42

1,026,000

41

676,000

42

1,026,000

41

676,000

41

676,000

๒๐๗

4,080,000

17,360,000
3

17,710,000

17,360,000

17,360,000

87,500,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4

๑๑

1,324,000

๑๑

1,324,000

๑๑

1,324,000

๑๑

1,324,000

๑๑

1,324,000

๕๕

6,620,000

๗

990,000

๘

1,240,000

๘

1,240,000

๘

1,240,000

๘

1,240,000

๓๙

5,950,000

๕

450,000

๕

450,000

๕

450,000

๕

450,000

๕

450,000

๒๕

2,250,000

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
1.๑ แผนงานการเกษตร

5

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานการเกษตร

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒ
นธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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1.1 แผนงานการศึกษา

7

87

9,040,000

๘๘

9,090,000

๘๘

9,090,000

๘๘

9,090,000

๘๘

9,090,000

439

45,400,000

๒๒

3,545,000

๒๓

3,595,000

๒๔

3,195,000

๒๔

3,195,000

๒๔

3,195,000

๑๑๗

1,672,500

33,059,000

244

384,803,000

290

65,999,150

272

63,796,050

267

53,976,320

1,270

250,045,820

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางการเมือง การบริหาร
ของรัฐ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

197
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ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๒
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9
๑
โครงการก่อสร้างถนนอัลฟัสติก สายเข้าบ้านเล่า
๒
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ม.2
๓
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเลิศ ม.2
๔
ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2สายซับภูบกั อาน
๕
โครงการเทลานคอนกรี ตเอนกประสงค์ ม.6
๖
โครงการลงหินคลุกสายล่องแก่งจากนานางแดง ม.10
๗
โครงการลงหินคลุกจากนานายสละ ฦาชา ม.7
๘
โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่เกษตรสายแก้งตาดไซ
๙
โครงการก่อสร้างจุดชมวิว ( Land Mark )
๑๐
โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.2 ห้วยนาข่า
๑๑
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมสรรค์ ม.6
๑๒
โครงถนน คสล.สายบ้านนายชนะ-บ้านนางทอง ม.7
๑๓
โครงการก่อสร้าง คสล สายบ้านนายสมพร ม.11
๑๔
ก่อสร้าง คสล สายท้ายบุ่ง ม.4
๑๕
ก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านนายใหม่-หัวตาด ม.9
๑๖
๑๗ ถนน คสล.สายบ้านนางสีดา-ทางขึ้นตาดโตน
โครงการต่อเติมลานคอนกรี ต ตลาดต้องชม
๑๘
ปรับปรุ งอาคาร สนง อบต.โนนทอง
๑๙

วงเงินงบประมาณ

วงเงินทาสัญญา

เบิกจ่ายแล้ว

333,000

243,800

/

500,000

498,000

/

126,500

122,200

/

743,500

-

235,000

-

151,000

-

64,700

-

117,600

115,800

/

347,000

/

352,900

107,800

/

115,800

/

79,800

/

98,800

/

98,800

/

152,500

/

87,500

/

179,500

/

25
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

โครงการเสริ มสันฝายห้วยนาข่า

24,000

/

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดป่ าโนนสว่าง ม.2

39,000

/

ลงหิ นคลุกเข้าพื้นที่เกษตรห้วยน้ าคา ม.1

97,800

/

ลงหิ นคลุกเข้าพื้นที่เกษตรบ้านโนนหนองไฮ ฯ

99,800

/

ลงหิ นคลุกเข้าพื้นที่เกษตรสายบ้านนายบุญเตียง ฯ ม.8

87,800

/

ก่อสร้างรั้วล้อมสวนเฉลิมพระเกียรติ์ ม.10

49,500

/

โครงการวางท่อส่งน้ าเข้าพื้นที่เกษตร ม.2

37,000

/

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการป้ องกันไข้เลือดออก

85,000

-

/

โครงการบ้านสวยเมืองสุข

40,000

3,290

/

โครงการป้ องกัน ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า

62,865

-

โครงการรณรงค์ควบคุมป้ องกันโรคเอดส์

15,000

-

โครงการรณรงค์ลดปริ มาณและคัดแยกขยะ

25,000

-

โครงการจัดซื้อเครื่ องพ่นหมอกควัน

59,000

59,000

/

โครงการพระราชดาริ ดา้ นสาธารศุข

220,000

220,000

/

โครงการถวายพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

25,000

21,125

/

โครงการก่อสร้างรั้วรอบขยะ

2,000,000

-

โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

150,000

150,000

/

โครงการฝึ กอบรมกลุ่มอาชีพแก่ผสู ้ ูงอายุ พิการและประชาชนทัว่ ไป

60,000

60,000

/

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

150,000

450,000

/

โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าฝ้ายสี ธรรมชาติ ม.2

50,000

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ดา้ นการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑

โครงการส่งเสริ มอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตรตาบลโนนทอง

500,000

515,000

/

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

40,000

40,000

/

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เด็ก

20,000

-

โครงการเรี ยนรู ้สู่โลกกว้างศูนย์เด็ก

20,000

-

โครงการศึกษาดูงานในเครื อข่ายครู ผดด.

30,000

-

โครงการแสดงผลงานนร.ศูนย์เด็กฯ

10,000

10,000

/

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

20,000

20,000

/

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

20,000

20,000

/

โครงการเดินทางไกลอยูค่ ่ายพักแรม ฯ

20,000

20,000

/

โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนกลุม่ พื้นที่เกษตร 3

40,000

40,000

/

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

50,000

50,000

/

โครงการจัดงานพระไกรสิ งหนาท

30,000

30,000

/

โครงการจัดงานประเพณี งานลอยกระทง

200,000

134,000

/

โครงการหล่อเทียนพรรษา

50,000

50,000

/

17,000

/

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

โครงการส่งเสริ มตานานสาวบ้านแต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมือง การบริหารของรัฐ
๑
๒
๓
๔

โครงการสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน

30,000

-

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตั ิการช่วยเหลือประชาชน

20,000

20,000

/

โครงการจัดงานวันสาคัญ

20,000

20,000

/

โครงการจัดตั้งทบทวนซ้อมแผนป้ องกัน ฯ

40,000

-
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๕

โครงการ.ป้ องกันลดอุบตั ิภยั ทางถนน

30,000

-

ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินจ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. โครงการที่จา่ ยจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 25๖๒
โครงการ
ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ



โครงการลงหินคลุก หมู่ ๑

รวม

๑

๑

-

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑๔0,000

๑๓๘,๖๙๑

๑๔0,000

๑๓๘,๖๙๑
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชีแ้ จง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ใช้ประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้ สุดปีงบประมาณ
-------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 25๖๑
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

1
2
3
4

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
การเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ด้านการจัดการสาธารณสุข
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์

5
6
7

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
46
4
14

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ
จริง
19
1
10

ร้อยละของ
โครงการที่
ดาเนินการ
จริง
41.30
25.00
71.43

24

24

100.00

24

24

100.00

7
4

2
2

28.57
50.00

123

82

66.67
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ข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องทีต่ อบแบบสอบถาม
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวม
แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
ส่วนที 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
๑๙๑
หญิง
๑๖๕
รวม
๓๕๖

ร้อยละ
๕๓.๗
๔๖.๓
๑๐๐

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน ๑๙๑
คน คิดเป็นร้อยละ 53.๗ เป็นเพศหญิง จานวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ 46.๓
ตารางที 2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
49
20 – 30 ปี
64
31 – 40 ปี
126
41 – 50 ปี
82
51 – 60 ปี
20
มากกว่า 60 ปี
15
รวม
356

ร้อยละ
13.8
18.0
35.4
23.0
5.6
4.2
100.0

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน
๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔ รองลงมาอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จานวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐
อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ อายุต่ากว่า ๒๐ ปี จานวน ๔๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จานวน ๒๐ คน คดเป็นร้อยละ ๕.๖ และอายุตั้งแต่
๖๑ ปี ขึน้ ไป จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้เรียน
รวม

จานวน
131
173
36
13
3
356

ร้อยละ
36.8
48.6
10.1
3.7
0.8
100.0

จากตารางที่ ๓ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๑๗๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖ รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๖.๘ อนุปริญญา จานวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ ปริญญาตรี จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๗ และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.8 ตามลาดับ
ตารางที่ ๔ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
รับราชการ
9
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
14
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
11
รับจ้าง
93
นักเรียน นักศึกษา
43
เกษตรกร
165
ว่างงาน
21
รวม

356

ร้อยละ
2.5
3.9
3.1
26.๒
12.1
46.3
5.9
100.0

จากตารางที่ ๔ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกร จานวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๖.๓ รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒ นักเรียนนักศึกษา จานวน
๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 12.๑ ว่างงาน/ไม่มงี านทา จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๑ และรับราชการ จานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕

31
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
๓.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ /
กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
๓.๗๒

๐.๔๙

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

๓.๖๓

๐.๕๖

มาก

๓.๒๙

๐.๗๘

ปานกลาง

๓.๓๕

๐.๖๖

ปานกลาง

๓.๒๕

๐.๗๕

ปานกลาง

๓.๑๗
๓.๑๙

๐.๘๖
๐.๗๕

ปานกลาง
ปานกลาง

๓.๒๑

๐.๗๐

ปานกลาง

๓.๒๘

๐.๖๙

ปานกลาง

๓.๓๔

๐.๖๙

ปานกลาง

S.D.

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนทอง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๔ , S.D.= ๐.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๒ , S.D.= ๐.๔๙)
และ ( = ๓.๖๓ , S.D.= ๐.๕๖) ตามลาดับ ส่วนด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =๓.๑๗ , S.D.=๐.๘๖)

32
๓.๒ ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
6.5
5.11
5.43

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5.72

ปานกลาง

4.2

ปานกลาง

4.11
5.34

ปานกลาง
ปานกลาง

5.57

ปานกลาง

5.25

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง ( =5.๒๕)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุก ข้อ มีระดับ ความความพึงพอใจอยู่ ใ นระดั บปานกลาง คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๖.๕๐) มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของโครงการ / กิ จกรรมให้ป ระชาชนทราบ ( =๕.๗๒) ประโยชน์ที่ป ระชาชนได้รับ จากการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรม ( =๕.๕๗) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็ นในโครงการ / กิจกรรม
( =๕.๔๓) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =5.
๓๔) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ( =5.๑๑) การเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๒๐) และการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด ( =๔.๑๑) ตามลาดับ

33
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.95
4.98
4.75

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.2

ปานกลาง

4.2

ปานกลาง

4.11
3.78

ปานกลาง
ปานกลาง

3.94

ปานกลาง

4.36

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =๔.๓๖) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๙๘) การเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๙๕) , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๗๕) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
( =๔.๒๐) , การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =๔.๑๑) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๓.๙๔) และผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่ก ารแก้ไ ข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๓.๘๗) ตามลาดับ

34
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม

ของประชาชน

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.75
4.48
4.75

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.59

ปานกลาง

4.2

ปานกลาง

4.11
4.34

ปานกลาง
ปานกลาง

4.78

ปานกลาง

4.50

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ
ปานกลาง ( =๔.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๗๘) มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๗๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๒๐) มีการประชาสัมพั นธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม ( =๔.๔๘) , มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๕๙) , การดาเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด ( =๔.๑๑) และผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ( =๔.๓๔) ตามลาดับ

35
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.76
5.25
4.45

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.97

ปานกลาง

4.65

ปานกลาง

5.21
4.05

ปานกลาง
ปานกลาง

4.12

ปานกลาง

4.56

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =๔.๕๖) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ( =
๕.๒๕) , การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =๕.๒๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม ( =๔.๗๖) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ( =
๔.๖๕) , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๔๕) ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๑๒) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๔.๐๕) และมีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๓.๙๗) ตามลาดับ

36
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
5.32
5.48
4.45

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.87

ปานกลาง

4.95

ปานกลาง

5.8
3.85

ปานกลาง
ปานกลาง

4.78

ปานกลาง

4.94

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =๔.๙๕) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความความพึง
พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด ( =๕.๘๐), มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ( =๕.๔๘) , เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๕.๓๒) ,การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ( =๔.๙๕) ,มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =
๔.๘๗), การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๔๕) , ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๓๘) และผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๓.๘๕) ตามลาดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการสาธารณสุข
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
4.08
4.25
4.02

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.31

ปานกลาง

3.76

ปานกลาง

3.89
4.6

ปานกลาง
ปานกลาง

5.52

ปานกลาง

4.30

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการสาธารณสุข ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง ( =
๔.๓๐) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดั บความความพึงพอใจอยู่ ในระดั บปานกลาง คื อ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๕.๕๒) , ผลการดาเนินโครงการ /
กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๔.๖๐) , มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๔.๓๑) , มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม ( =๔.๒๕) , เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๐๘) ,
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๐๒) , การดาเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด ( =๓.๘๙), และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ( =๓.๗๖), ตามลาดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดการรัพยากรรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
( )
3.85
3.94
3.78

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.75

ปานกลาง

3.8

ปานกลาง

3.68
3.5

ปานกลาง
ปานกลาง

3.5

ปานกลาง

3.73

ปานกลาง

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง
ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๗๓) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มี
ระดั บ ความความพึงพอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ มีก ารประชาสัมพันธ์ใ ห้ประชาชนรับ รู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม ( =๓.๙๔) , เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๐๘),
การเปิด โอกาสให้ป ระชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๓.๘๐), การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๓.๗๘) , มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๓.๗๕) , การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =
๓.๖๘) และผลการด าเนิน โครงการ / กิจ กรรมนาไปสู่ก ารแก้ไ ขปัญ หาของประชาชนในท้อ งถิ่น และ
ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนได้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการ / กิ จ กรรม ( =๓.๕๐) , ตามล าดั บ
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