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 ส่วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไป 

   
1.1. ที่ตั้งและขนาด  ต าบลโนนทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อยู่ห่างจาก

จังหวัดชัยภูมิ  120 กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายเมืองชัยภูมิ - หนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ์  เป็นต าบลหนึ่ง
ในจ านวน  12  ต าบลของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์   อยู่ห่างจากอ าเภอ   12  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  
116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่   

1.2. อาณาเขต 
                  ต าบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ต าบลหนองโพนงาม และต าบลบ้านเปูา 
          ทิศใต้       ติดต่อกับ ต าบลบ้านยาง 
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลกุดเลาะ 
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลหนองแวง และต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ    ต าบลโนนทองลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยปุาไม้  และ
ภูเขา  คิดเป็นร้อยละ  70  ของพ้ืนที่ทั้งต าบล  นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มเชิงไหล่เขา  บริเวณตอนกลางของต าบล
เป็นพื้นที่ราบ มีพ้ืนที่ปุาไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศเหนือ  ทิศตะวันตก และทิศใต้  เทือกเขาส าคัญคือ  
ภูนกแซว   ภูผักขะ  และภูเขียว   

 
ลักษณะพื้นที่ จ านวนพื้นที่ (ไร)่ ร้อยละ 
ภูเขาและปุาไม้ 
ที่ราบลุ่ม 
พ้ืนน้ า 

55,000 
14,215 
3,285 

75.87 
19.60 
4.53 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 72,500 100 
 
 1.4   ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลโนนทอง    อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ 
ฤดูหนาว    ประมาณเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน  ประมาณเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝน         ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม 

 
 
 1.5   การเมืองการปกครอง 

ต าบลโนนทอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้ง  11  หมู่บ้าน   มีประชากรทั้งสิ้น  7,409 คน แยกเป็นชาย  3,๗52   คน   หญิง  ๓,๖๕7   คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   62.68   คน  /  ตารางกิโลเมตร    
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ตารางแสดงการปกครอง 
  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ รายช่ือผู้น าหมูบ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

บ้านโนนทอง 
บ้านโนนเขวา 
บ้านเล่า 
บ้านบุ่งสิบสี่ 
บ้านโนนหนองไฮ 
บ้านกลาง 
บ้านแก้งตาดไซ 
บ้านเชิงส าราญ 
บ้านใหม่นาเจริญ 
บ้านโนนทองเมืองใหม่ 
บ้านริมพรม 

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 
นายจ าเนียร  น้อยนันท์ 
นายปราณี ลาโพธิ์ 
นายวสุพล   เจนเขตกิจ 
นางเสถียร  ฦาชา 

294 
439 
148 
145 
72 
250 
185 
131 
73 
129 
93 

484 
๙๕๐ 
๒๕๑ 
๒๓๓ 
๑๑๙ 
๔๗๓ 
๗๙๗ 
๒๖๔ 
๑๒๓ 
๒๕๑ 
๑๘๑ 

๔๙๓ 
๙๐๓ 
๒๓๒ 
๒๕๑ 
๑๓๒ 
๔๖๒ 
๓๖๖ 
๒๗๘ 
๑๓๗ 
๒๖๔ 
๑๖๐   

๙๗๗ 
๑,๘๕๓ 
๔๘๓ 
๔๘๔ 
๒๕๑ 
๙๓๕ 
๗๙๗ 
๕๔๒ 
๒๖๐ 
๕๑๕ 
๓๔๑ 

   ๑,๙๕๙ ๓,๗๓๙ ๓,๖๕๘ ๗,๓๙๗ 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลโนนทอง 
  

  “เป็นต าบลน่าอยู่  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีการศึกษาและคุณธรรม  บริการทันใจประชาชน  
ชุมชนอยู่ดีมีสุข” 
 

๑.2. พันธกิจการพัฒนาต าบลโนนทอง 
 1   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านถนน ไฟฟูา โทรศัพท์ น้ าประปา แหล่งน้ า รวมทั้งจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และอ่ืน ๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  
และเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต 
 2   ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานให้
ประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 

3   ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส   ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย    

4   ท านุบ ารุงศาสนา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

5   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน   ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

6 บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง
ปูองกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ การอบรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า 

7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ ทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้น าการ
ให้บริการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

8   ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 9   ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
 

10 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกัน แก้ไขป๎ญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

11   พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

12 คุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และดูแลที่สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้านต าบล 
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๑.๓  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานครบถ้วน  การคมนาคมทัง้ทางบกและทางน้ ามีความสะดวก  รวดเร็ว  

ประชาชนได้รับบริการและความสะดวกในการมีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  พนงักั้นน้ า เข่ือนปูองกันตลิ่ง และท่อระบายน้ า 
2. สนับสนนุและจดัให้มีการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและ การ

อุปโภค-บริโภค 
3. ส่งเสริมและสนับสนนุการติดตั้งและขยายเขตไฟฟาูให้ทั่วถึง 
4. ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีระบบประปาที่มีมาตรฐาน   มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงเพียงพอ 
5. จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและ

โทรศัพท์พื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
เพื่อพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  การมีงานท า  และสร้างอาชีพนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้ ตอ่หัวต่อปีสูง

กว่าเส้นความยากจน หรือ 2 หมื่นบาท   มีสถานที่กลางของส่วนรวมในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ  การมีงานท า และแก้ไขป๎ญหาการว่างงาน
ให้แก่ประชาชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP  หรือสินค้าทางการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายหรือตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า ทาง
การเกษตร 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนกลุ่มอาชีพและกองทุนอ่ืน ๆในต าบล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยโรคเอดส์ได้รบัสวสัดิการอย่างทั่วถึง  สตรี  เด็ก  เยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการพัฒนาและได้รับโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึน้ 
2. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่  มีใจรักการกีฬาและการ

ออกก าลังกาย  มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
 แนวทางการพัฒนา    

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางสังคมที่เสมอภาคและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต

แก่เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอบรมสัมมนา  หรือการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของประชาชน 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้าง
สุขภาพ ให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องท างาน  ประชาชน
มีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภมูิป๎ญญาท้องถิน่เพิ่มเติมตลอดจนส่งเสริมสนับสนนุการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้มีพัฒนาการสติป๎ญญา อารมณ์  สังคม
และเหมาะสมกับวฒุิภาวะและปลูกฝ๎งให้ชุมชนเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้   ประชาชนผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 15 - 60 ปี  รู้หนังสือ 100 % 

2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  ขนมธรรมเนยีมประเพณีและภูมปิ๎ญญา
ท้องถิ่นรวมถึงการท านบุ ารุงศาสนา 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   
2. พัฒนาด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี วันส าคัญทางศาสนาและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในดา้นต่าง ๆ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุดตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

2.  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึง่ต้องถูกต้อง  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได ้

3. เพื่อให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ  ทั่วถึงและทนัต่อเหตุการณ์
เป็นชุมชนทีน่่าดู  น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยส์ิน  อาชญากรรม และยาเสพ
ติด 

4. เพื่อให้มีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานด้านต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทุกรูปแบบ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  การช่วยเหลือปูองกัน  
บรรเทาสาธารภัยและการแก้ไขบัญหายาเสพติด 

8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ  
     ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน 
9.  จัดหาที่ดินรวมทั้งสร้างอาคารบ้านพักพนักงานและที่ท างานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยประจ าต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6. การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพดีถ้วนหน้า   มีการปูองกัน  ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกประเภทอย่างมี

ประสิทธิภาพคลอบคุมทุกพืน้ที่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ให้มีบริการที่ทั่วถึงและเปน็มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนนุโครงการ/กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปญ๎หาโรคระบาดต่างๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับงานดา้น

สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  7.  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ให้

ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะและทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน เปน็ไปด้วยความถูกต้อง 

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 
5. สนับสนุนการด าเนินการปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และการใช้ที่สาธารณะประโยชน์

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วน 
6. ก่อสร้างรั้วกั้นที่สาธารณะประโยชน์ 
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๒. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
 วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

“อปท. ชัยภูมิ  บูรณาการพัฒนา  เพิ่มมูลค่าเกษตรกร  วัฒนธรรม  การศึกษา  กีฬาล้ าเลิศ เมือง
น่าอยู่  อู่พลังงานทดแทน  แดนแหล่งท่องเที่ยว” 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ จ าแนกเป็น  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้              
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
  2. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ า 
 3. การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์และแนวทาง 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและน้ าอย่างย่ังยืน 
 แนวทาง 

  1.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรเพ่ือเข้าสู้แหล่งผลิตและตลาด 
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
3.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
4.สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
5. ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ การลด

สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปรับปรุงคุณภาพดิน 
6. สนับสนุนการผลิตและการจ าหน่าย โดยใช้แรงงาน วัตถุดิบ  สินค้าและบริการที่มรอยู่ใน

ท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
8. การส่งเสริมการปลูกพืช  พลังงานทดแทนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิต

ทางการเกษตรและพลังงานทางเลือกอื่นๆ 
9. เพ่ิมประสิทฺธิภาพและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน  สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและ

แสดงสินค้า 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนาธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 
  1.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่อง 
  2.สถานศึกษา  และบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
      3. อนุรักษ์และสืบสานด้านสาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์และแนวทาง 
  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทาง 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย 
2. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชน  มีส่วนร่วมในการพื้นฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมที่เป็น  

วิถชีีวิต  ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงามและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
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4. ส่งเสริมและปลูกฝ๎งคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งร่วมกับครอบครัว  ชุมชน
สถานศึกษาในการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่น  และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดี  มีคุณธรรม 

5. อนุรักษ์และสืบสานงานศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาาท้องถิ่น 
6. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีความรู้  ความสามารถด้านวัฒนธรรม  ได้

มีเวทีแสดงออก  เผยแพร่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 
7. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด  เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข็มแข้งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์, 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

2. ประชาชนได้รับการดูเลอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต 
3.ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
  เสริมสร้างความเข็มแข้งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
แนวทาง 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 
2.เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการออกก าลังกายของประชากรทุกวัยให้มีสุขภาพกายและ

ใจที่แข็งแรง 
3.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแก้ไข

และปูองกันป๎ญหายาเสพติด   
4.ส่งเสริมสวัสดิการให้แกเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม  ให้มีคุณ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้มีรายได้  เพื่อทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
6. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว  องค์กรทางศาสนา  โรงเรียน  ชุมชน  ในการเกื้อหนุนคนไทย

ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื้อสัตย์สุจริต  สามัคคีและรักท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างและจัดท าผังเมือง  จัดบริการขึ้นพ้ืนฐานและพัฒนา

โครงสร้างพื้นบานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน 

9.  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังเพ่ือสุขภาพ  โดยจัด
กิจกรรมเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

1. แหล่งท่องเทียวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 

2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กลยุทธ์และแนวทาง 
  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น  ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 
3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีศักยภาพคุณภาพมาตรฐาน

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 
4.สนับสนุนการรวมกลุ่มสินค้าชุมชนและการบริการเพ่ือการท่องเที่ยวและเพ่ือเพ่ิมทางเลือก

ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่องโยงข้อมูล

การท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ 
7.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน  เพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมทางเลือกการ

ประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
8.พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

           ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ปุาไม้และทรัพยากรดิน
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการมีส่วนของชุมชน  มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น 

กลยุทธ์และแนวทาง 
  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชัยภูมิเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
             แนวทาง 

1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการปุาชุมชน  การปลูก  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูดิน
และน้ า  เพื่อปูองการบุกรุกท าลายปุา  การเผาปุาและพ้ืนที่การเกษตร 

2. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  

ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การควมคุมมลพิษ  การก าจัดขยะทั้งในส่วนของชุมชน  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
5. การบริหารจัดการของเสียในระบบรวม  เช่น  ป๎ญหาน้ าเสีย  ป๎ญหาขยะ 

 



 10 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการ  อย่างมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์และแนวทาง 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทาง 

1. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะ  ศักยภาพ  ทัศนคติ   และจิตส านึกท่ีเอ้ือ
ต่อการบริการประชาชน 

2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน  อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการท างาน  
และน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการ  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   โดยเปิดโอกาสให้ประชานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการผ่านสื่อต่างๆ 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

๓.  นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง โดยได้ก าหนดนโยบายส าคัญไว้  5  ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของ อบต.โดยส่งเสริมอาชีพ และยึดหลักเศรษฐกิจอย่างเพียงพอเพ่ือ
เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงานและให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ การท านา ท าสวน  ท าไร่  การเกษตรแบบผสมผสาน การปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือ
ระหว่างอาชีพ  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน อย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้
ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูก และมีคุณภาพปูองกันการเอารัดเอาเปรียบ  
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ  สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนในรูปแบบ
สหกรณ์  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งสนับสนุนให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบล 

2. ด้านสังคม 
การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการปรับปรุง

ชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะด าเนินการ ส่งเสริมการปูองกันโรค ให้การรักษาพยาบาล และบริการ
ความรู้ ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พัฒนาและยกระดับ
การศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ ของประชาชน พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  สนับสนุน และส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การ
นันทนาการ ทั้งระดับนักเรียน เยาวชน และประชาชน  ปรับปรุงและพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เยาวชนต่างๆ 
ให้มีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ร่วมกัน ให้การ
สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพป๎ญหาและ
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สามารถด ารงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพ่ึงพาเกื้อกูลกัน  ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด  ส่งเสริมสนับสนุนการท าบุญรวมญาติให้กับผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีกตัญํูต่อบรรพชน จัด และส่งเสริมให้มีศูนย์บริการ
ด้านการศึกษา พ้ืนฐานอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ บริการแก่ประชาชนที่สนใจ 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทุกชนิด  เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  โดยด าเนินการ ปรับปรุงและสร้าง
ถนน ร่องระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขต อบต. รวมถึง
ถนนเกษตรอย่างทั่วถึง  ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เป็น อบต.น่าอยู่ มีความ

สวบร่มรื่น ไร้มลภาวะ โดยด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และบริเวณบ้านเรือนของ
ราษฎร ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตาม
อ านาจหน้าที่ ปรับปรุงการก าจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและสวนสุขภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ด าเนินการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของวัด และศาลาชุมชน ให้ร่มรื่นสวยงาม ด าเนินการจัดท าประชาคมรับฟ๎งป๎ญหาความต้องการ
ก่อนการจัดท า หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 

5. ด้านการเมือง / การบริหาร 
การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความม่ันคง และปรับปรุง

การจัดระบบการบริหาร ให้สามารถอ านวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับสูง โดยการด าเนินการ  ปรับปรุงระบบการบริหารงาน อบต. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 
รวดเร็วถูกต้องและด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว เน้นให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 

 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ อบต. ให้เพียงพอที่จะให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างขวัญ 
และก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง โดยยกย่องผู้ปฏิบัติงานดี  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการปูองกันระงับอัคคีภัย ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนา โดยให้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้น า พัฒนารายได้ของ อบต. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหาร และการจัดการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ของ อบต. 
ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

นอกจากนี้ การปฏิบัติราชการ ยังจะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์
โปร่งใส ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจะแถลงผลงานต่อสมาชิกสภา อบต. ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ประจ าปี 2๕๖4 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 
3 พ.ศ. ๒561  ข้อ ๑2  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดั่งกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ประจ าปีงบประมาณ 25๖3 
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ประจ าปีงบประมาณ 25๖3 
ดังนี้ 

2.1   แบบประเมินแผนฯ (Input)  
แบบที่  1   แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมินหลง

จากทีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)  
สรุปผล  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วน ทุกข้นตอนตามก าหนดระยะเวลา  
 2.2  แบบติดตามแผนฯ (Process)  

แบบที ่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบติดตามตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
แผนพฒันา ๕ปี 

สรุปผล    
(1)  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕) รวมทัง้ 

 ยุทธศาสตร์ ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
-  จ านวนโครงการ                 89     โครงการ  
-  จ านวนงบประมาณ    32,990,150    บาท  

(2)  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 25๖3 
โครงการทั้งหมด                 โครงการ แยกเป็น  
-  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ    46  โครงการ   
-  โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ   13  โครงการ  
-  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    -     โครงการ   
-  โครงการที่ยกเลิก   -     โครงการ   
-  โครงการที่มีการเพ่ิมเติม              -     โครงการ   

(3)  การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 25๖3  
- งบประมาณเบิกจ่ายรวม      37,548,586        บาท  

          (4) โครงการที่ได้รับเงินอดหนุนเฉพาะกิจ  เบิกจ่าย  จ านวน    6,909,791 บาท  
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(5) โครงการที่ได้รับเงินทุนส ารอง  เบิกจ่าย  จ านวน    1,575,000 บาท 
 
2.3  แบบประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)  
แบบที 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สรุปผล  
(1)  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน รวมจานวน 89 โครงการและ 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จ านวน  46  โครงการ  
(2)  ผลการด าเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกีย่วข้องจานวน ๓๖๕ คน   (ใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบที่ 3/2 และแบบที 3/3) โดยได ้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรปูทางสังคมศาสตร์ SPSS (statistic package for the social sciences) ดังนี้  

-  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้การ
วิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ  

-  การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองใน
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  
 

-  การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ (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  
9.00 – 10.00 คะแนน   หมายถึง   ความพึงพอใจมากทีสุด 
 

ส่วนที  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ าแนกตามเพศ  
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  ๓๕๖  คน ส่วนใหญ่เปน็เพศชาย  จ านวน  ๑๙๑ คน คิดเปน็ร้อย

ละ 53.๗ เป็นเพศหญิง   จ านวน  ๑๖๕  คน คิดเป็นร้อยละ 46.๓  
จ าแนกตามอายุ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี  จ านวน ๑๒๖ คน คิดเปน็ร้อยละ ๓๕.๔  

รองลงมาอายุ  ๔๑ – ๕๐  ปี จ านวน  ๘๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐ อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี  จ านวน  
๖๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๐  อายุต่ ากว่า  ๒๐  ปี  จ านวน  ๔๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘  อายุ  ๕๑ – 
๖๐  ปี  จ านวน  ๒๐  คน  คดเป็นร้อยละ ๕.๖  และอายุตั้งแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไป จ านวน  ๑๕  คน  คิดเปน็ร้อย
ละ  ๔.๒ ตามล าดับ  
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จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑๗๓ คน คิดเปน็ร้อย 

ละ  ๔๘.๖ รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา   จ านวน  ๑๓๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๘ อนุปริญญา  
จ านวน  ๓๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๑ ปริญญาตรี  จ านวน  ๑๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ และมีการศึกษา
สูงกว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.8 ตามล าดับ  

จ าแนกตามอาชีพ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จ านวน  ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๓  

รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  ๙๓ คน คิดเปน็ร้อยละ  ๒๖.๑ และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน ๔๓ คน คิด
เป็นร้อยละ  12.๑ 
ส่วนที ่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  
   ความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองในภาพรวม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทอง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( = ๓.๓๔ , S.D.= ๐.๖๙) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๒ , S.D.= ๐.๔๘) และ ( = 
๓.๖๓ , S.D.= ๐.๕๕) ตามล าดับ ส่วนด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ได้แก่ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๓.๑๗ , S.D.=๐.๘๖)  

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน) 
 
ยุทธศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 
( ) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒๕ ปานกลาง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ ๔.๓๖ น้อย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๕๐ น้อย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา

ท้องถิ่น 
๔.๕๖ น้อย 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔.๙๔ น้อย 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข ๔.๓๐ น้อย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓.๗๓ น้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ในแต่
ละยุทธศาสตร์ โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
คะแนนเฉลี่ย 5.2๕ ยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจในระดับน้อย เรียงตามล าดับดังนี้   ด้านการเมือง การ
บริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๕ รองลงไป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน คะแนนเฉลี่ย 5.๕๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนา
อาชีพและเพ่ิมรายได้  คะแนนเฉลี่ย 4.๓๖ ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข คะแนน
เฉลี่ย ๔.๓๐  และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๓   
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ส่วนที่  ๔ 
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ประจ าปี 25๖4 
--------------------- 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ได้

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 25๖4 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ 
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบตดิตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที 1 

การประเมินการจัดท า 

แผนยทุธศาสตร์ของ 

องคก์รปกครองส่วน 

ท้องถิน่ 

แบบที 2 

แบบตดิตามและ 

ประเมินผลการ 

ด าเนนิงานขององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที 3/1 

แบบประเมินผลการ 

ด าเนนิงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์ 

 

แบบที 3/2 

แบบประเมินความพึง

พอใจต่อผลการ

ด าเนนิงานของ อปท.ใน

ภาพรวม 

แบบที 3/3 

แบบประเมินความพึง

พอใจต่อผลการ

ด าเนนิงานของ อปท.ใน

แตล่ะยุทธศาสตร์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

ทองได้เก็บรวบรวมขอ้มลจาก

ประชาชนและผู้เกีย่วข้อง 

จานวน  ๓๕๖ คน 
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แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
ค าชี้แจง :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
              โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูม ิ
 
ที ่ ประเด็นการติดตาม มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

 ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาแผนพัฒนาท้องถิ่น     
6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา   
  

 สวนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     
7 มีการรวบรวมข้อมลูและป๎ญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล     
8 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน     
9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

10 มีการก าหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น   

  

11 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

  

12 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน     
13 มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น     
14 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา     
15 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด     
16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา     
17 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์     
18 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์     
๑๙ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕  ปี  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  
2. รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 

- ธันวาคม        
  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 25๖4 

     ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ป ี2564    ป ี256๕   รวม ๕ ป ี 

 
 ยุทธศาสตร ์  จ านวน   งบประมาณ    จ านวน   งบประมาณ    จ านวน   งบประมาณ    จ านวน   งบประมาณ    จ านวน   งบประมาณ    จ านวน   งบประมาณ  

     โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน                         

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                         

      ถนนคสล.ถนนลาดยาง  -   -  ๑๓      5,032,300  ๒๙     11,397,250  
              
20      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  

     ระบบน้ าประปาไฟฟูาเพื่อการเกษตร  -   -  ๖         630,000  ๑๓     4,129,500  
              
10      1,192,500                14      2,498,000  ๔๓       8,450,000  

     ก่อสร้างร่องระบายน้ า  -   -  ๒         738,000  ๑๐     3,980,800  
              
14      6,578,600                10      4,726,000  ๓๖       16,023,400  

  
   ก่อสร้างลานคอนกรีต  และศาลากลางหมู่บ้านและ
อื่นๆ  -   -  ๑๐      7,110,000  ๑๓     8,210,000  

              
15      11,725,000                14      8,775,000  ๕๒       35,820,000  
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   วางท่อส่งน้ า คลองส่งน้ า ก่อสร้างฝาย ขุดลอก สระ
น้ า  -   -         5          741,000                11      3,976,250  

                 
5      1,506,500                   2         415,000  ๒๓       6,638,750  

         45  89  72  67  273  

2 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาส่งเสริมคณุภาพชีวิต                         

  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   17,710,000   17,360,000   17,360,000   87,500,000 

3 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน
สังคม                         

  และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย                         

  1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑๑   1,324,000  ๑๑      1,324,000  ๑๑     1,324,000  ๑๑     1,324,000  ๑๑     1,324,000  ๕๕       6,620,000  

                            

4 ยุทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน                          

  พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว                         

  1.๑ แผนงานการเกษตร ๗      990,000  ๘      1,240,000  ๘     1,240,000  ๘     1,240,000  ๘     1,240,000  ๓๙       5,950,000  

                            

                            

5 ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์                         

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         

  1.1 แผนงานการเกษตร ๕      450,000  ๕         450,000  ๕        450,000  ๕        450,000  ๕        450,000  ๒๕       2,250,000  

                            

6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษาศาสนาและวัฒ                         

  นธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น                         

  1.1 แผนงานการศึกษา 87   9,040,000  ๘๘      9,090,000  ๘๘     9,090,000  ๘๘     9,090,000  ๘๘     9,090,000              439  
         
45,400,000  
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7 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทางการเมือง การบริหาร
ของรัฐ                         

  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๒   3,545,000  ๒๓      3,595,000  ๒๔     3,195,000  ๒๔     3,195,000  ๒๔     3,195,000  ๑๑๗       1,672,500  

    
 

                              

                                                 

  รวม 197 33,059,000 244 384,803,000 290 65,999,150 272 63,796,050 267 53,976,320 1,270 250,045,820 
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๒๕๖4 
ล าดับที ่                                ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ เบิกจา่ย เบิกจ่ายแล้ว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน    
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายสละ นราพล ถึงสระเยาวชน ม.2 222,750 222,500 ผูกพัน 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากสายเดิมจากบ้านทองพัก สวนกุดเลาะ ถึงอ่างห้วยลิ้นควาย ม.11 440,000 440,000 เบิกจ่าย 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบภูเขียว จากศูนย์อนุรักษโ์นนเขวา – ศูนย์อนุรักษ์แก้งตาดไซ 375,400 375,400 ผูกพัน 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวดัปุาภูคิ้งไปบา้นแก้งตาดไซ 348,000 347,500 เบิกจ่าย 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหสัทางหลวงท้องถิ่น สาย ชย.ถ.76-046 ทางเข้าบ่อขยะต าบลโนนทอง 500,000 499,500 เบิกจ่าย 

๖ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบฝาตะแกรงเหล็กสายหน้าโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนทอง 287,000 287,000 เบิกจ่าย 

๗ โครงการก่อสร้างเสริมถนนแอสฟล๎ติกส์ จากบ้านนายอ่อนสา ถึงสะพานละน้ าพรม ม.5 340,000 340,000 เบิกจ่าย 

๘ โครงการถนน คสล. สายทางตู้แหวน ถึงทางเชื่อมเส้นทางห้วยน้อย ม.7 132,100 132,000 เบิกจ่าย 

๙ โครงการลงลูกรัง สายบ้านครูต๋อย ถึงบ้านครูเพ็ญศรี ม.10 20,000 20,000 เบิกจ่าย 

๑๐ โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟ๎ลติกสค์อนกรีต ม.6 สายบ้านนายภาส อินกกผึ้งถึงบ้านนายประชัน อินทวงศา 280,000 280,000 เบิกจ่าย 

๑๑ โครงการเสรมิผิวจราจรแอลฟ๎ลติกส์คอนกรีตภายในหมู่บา้น ซอยศาลา ถึงบ้านนายเกษมศักดิ์ ม.8 23,6250 236,000 เบิกจ่าย 

๑๒ โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟ๎ลติกส์คอนกรีตสายสี่แยกผู้ใหญ่สงไปตามถนนนาคาสาย 1 ถึงถนนชลประทานสาย 2 ม.3 477,000 476,000 เบิกจ่าย 

๑๓ โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟ๎ลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ สายบุ่งถึงห้วยแกงขาม ต่อจากช่วงบ้านนายตุ่น หมู่ท่ี 4 151,000 150,000 เบิกจ่าย 

๑๔ โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟ๎ลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ สายสี่แยกกลางบ้านถึงบ้านนายตุ่น สิงห์ทิศ หมู่ที่ 4 349,000 348,000 เบิกจ่าย 

๑๕ โครงการเสรมิผิวทางแอสฟล๎ติกสภ์ายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ 1 สายบ้านนางค าแปลง ถึงบ้านนายสเุนตร 500,000 499,000 เบิกจ่าย 

๑๖ โครงการเสรมิหอถังสูงประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 109,000 109,000 เบิกจ่าย 

๑๗ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตห้วยน้ าค า หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ 101,900 101,900 เบิกจ่าย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

1 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 80,000 59,000 เบิกจ่าย 

2 โครงการอบรมปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 15000 450 เบิกจ่าย 

3 เงินอุดหนุนการด าเนินงานแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000 160,000 เบิกจ่าย 

4 โครงการสัตว์ปรอดโรคคนปลอดภยั    

     

     

     

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  495,250 433,960 เบิกจ่าย 

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนทอง (ทาสีใหม่) 50,000 42,800 เบิกจ่าย 

3 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทงในต าบลโนนทอง 160,000 139,500 เบิกจ่าย 

4 โครงการร่วมจัดงานและแสดงนิทรรศการออกงานร้านประเพณสีาวบ้านแต้ 50,000 30,000 เบิกจ่าย 

5 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 50,000 30,000 เบิกจ่าย 

     

 ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมือง การบริหารของรัฐ    

1 โครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฏบิตัิการจิตอาสาภัยภิบตัิ 150,000 150,000 เบิกจ่าย 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติภยัทางถนนในวันส าคัญ 30,000 16,735 เบิกจ่าย 
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ส่วนที่  4  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินทุนส ารอง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. โครงการที่จ่ายจากเงินทุนส ารองขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๖4 
 
โครงการ ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างโดมหน้า อบต.โนนทอง                       1,994,200 1,575,000 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
รวม  1  โครงการ       ๑ -      1,575,000  
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ส่วนที่  5  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๖4 
 
                         โครงการ                             ผลการด าเนินการ                    งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟ๎ลติกส์คอน 
กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-001 สายทางบา้นโนน
ทอง ถึงห้วยตาดโตน ม.1 

   2,180,000 2,180,000 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                
         รวม  1  โครงการ                    
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ส่วนที่  6  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๖4 
 
                       โครงการ                             ผลการด าเนินการ                    งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

1.โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง 

   305,000 305,000 

2.โครงการลงหินคลุกพื้นทีท่างการเกษตรภายในหมู่บ้านโนน
เขวา หมู่ที่ 2 จ านวน 2 สาย 

   216,000 216,000 

3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบฝาตะแกรงเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านเล่า หมู่ทื่ 3 

   30,000 30,000 

4.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบฝาตะแกรงเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 

          355,000         355,000 

5.โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ ภายในหมู่บ้านโนนหนองไฮ หมู่
ที่ 5 

   239,800 239,800 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 

   248,000 248,000 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
แก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 

   352,000 352,000 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านเชิงส าราญ หมู่ที่ 8 

   242,000 242,000 

9.โครงการลงหินคลุกพื้นทีท่างการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้าน
ใหม่นาเจริญ หมู่ที่ 9 จ านวน 3 สายทาง 

   168,000 168,000 

10.โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 

   169,000 169,000 
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11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 
สายห้วยลิน้ควาย 

   282,000 282,000 

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บา้นบุ่ง
สิบสี่ หมู่ที่ 4 

   251,000 251,000 

         รวม  12  โครงการ                    
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แบบที ่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ค าชี้แจง : แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินผลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ 

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด 
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
-------------------------------------------- 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน    
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 25๖4 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 
ที ่

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการจริง 

รอ้ยละของ
โครงการที่
ด าเนินการจริง 

1 โครงสร้างพื้นฐาน 89 22 24.72 
2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ - -  
3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 42 7 16.67 
4 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา

ท้องถิ่น 
88 9 110.23 

5 การเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

24 3 12.50 

6 ด้านการจัดการสาธารณสุข - -  
7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- -  

 รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ 183 41 22.40 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถาม  
 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
แบบที 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
 
ส่วนที  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๑ ๕๓.๗ 
หญิง ๑๖๕ ๔๖.๓ 
รวม ๓๕๖ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  ๑๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.๗ เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ 46.๓  

 
ตารางที 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 49 13.8 
20 – 30 ปี 64 18.0 
31 – 40 ปี 126 35.4 
41 – 50 ปี 82 23.0 
51 – 60 ปี 20 5.6 
มากกว่า 60 ปี 15 4.2 
รวม 356 100.0 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี  จ านวน ๑๒๖ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔  รองลงมาอายุ  ๔๑ – ๕๐  ปี จ านวน  ๘๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐ อายุระหว่าง 
๒๐ – ๓๐ ปี  จ านวน  ๖๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๐  อายุต่ ากว่า  ๒๐  ปี  จ านวน  ๔๙  คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๘  อายุ  ๕๑ – ๖๐  ปี  จ านวน  ๒๐  คน  คดเป็นร้อยละ ๕.๖  และอายุตั้งแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไป จ านวน  ๑๕  
คน  คิดเปน็ร้อยละ  ๔.๒ ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 131 36.8 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 173 48.6 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 36 10.1 
ปริญญาตรี 13 3.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.8 
ไม่ได้เรียน - - 
รวม 356 100.0 

 
จากตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑๗๓ คน คิดเป็น

ร้อยละ  ๔๘.๖ รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา   จ านวน  ๑๓๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๘ อนุปริญญา  
จ านวน  ๓๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๑ ปริญญาตรี  จ านวน  ๑๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ และมีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.8 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 9 2.5 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 14 3.9 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 11 3.1 
รับจ้าง 93 26.๒ 
นักเรียน นักศึกษา 43 12.1 
เกษตรกร 165 46.3 
ว่างงาน 21 5.9 

รวม 356 100.0 

 
จากตารางที่  ๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  จ านวน  ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ  

๔๖.๓ รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๒  นักเรียนนักศึกษา  จ านวน ๔๓ คน คิด
เป็นร้อยละ  12.๑ ว่างงาน/ไม่มีงานท า จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๙  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๙ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑ และรับราชการ จ านวน  ๙  
คน คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕  

 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 

๓.๑ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม  

๓.๗๒ ๐.๔๙ มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม  

๓.๖๓ ๐.๕๖ มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
/ กิจกรรม 

๓.๒๙ ๐.๗๘ ปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๓.๓๕ ๐.๖๖ ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๓.๒๕ ๐.๗๕ ปานกลาง 

6. การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓.๑๗ ๐.๘๖ ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหา

ของประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๑๙ ๐.๗๕ ปานกลาง 

8. การแก้ไขป๎ญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๓.๒๑ ๐.๗๐ ปานกลาง 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

๓.๒๘ ๐.๖๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๔ ๐.๖๙ ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๔ , S.D.= ๐.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๒ , S.D.= ๐.๔๙) และ ( = ๓.๖๓ , 
S.D.= ๐.๕๖) ตามล าดับ ส่วนด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๓.๑๗ , S.D.=๐.๘๖)  
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๓.๒  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  6.5 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  5.11 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.43 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
5.72 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.2 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.11 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
5.34 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.57 ปานกลาง 

ภาพรวม 5.25 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =5.๒๕) เมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๖.๕๐) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ ( =๕.๗๒)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๕.๕๗)  มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๕.๔๓)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =5.๓๔)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม  ( =5.๑๑)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =
๔.๒๐)  และการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๔.๑๑) ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  4.95 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  4.98 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.75 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
4.2 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.2 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.11 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
3.78 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.94 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.36 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้  ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
( =๔.๓๖) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ( =๔.๙๘)  การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๙๕) , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
/ กิจกรรม ( =๔.๗๕)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๒๐) ,  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ( =๔.๑๑) ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๓.๙๔)  และผลการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๓.๘๗)  ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  4.75 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  4.48 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.75 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
4.59 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.2 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.11 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
4.34 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.78 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.50 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
( =๔.๕๐) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๗๘)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๗๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ( =๔.๒๐) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ( =๔.๔๘)  , มีการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๕๙) ,  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๔.๑๑)  และ
ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๔.๓๔)  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  4.76 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  5.25 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.45 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ  
3.97 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.65 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.21 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
4.05 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.12 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.56 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการศกึษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =๔.๕๖) เมอืพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คอื มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ( =๕.๒๕)  , การด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๕.๒๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๗๖) 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๖๕) , มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๔๕)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม ( =๔.๑๒)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =
๔.๐๕)  และมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๓.๙๗)  ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเมือง การบริหาร และการ มีส่วนร่วมของประชาชน 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  5.32 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  5.48 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.45 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
4.87 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.95 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.8 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
3.85 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 4.78 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.94 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =๔.๙๕) เมอืพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๕.๘๐), มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม  ( =๕.๔๘)  , เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๕.๓๒) ,
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๙๕) ,มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๔.๘๗), การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม ( =๔.๔๕) , ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๓๘)  
และผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( =๓.๘๕)  ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการจัดการสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  4.08 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  4.25 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.02 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
4.31 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.76 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.89 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
4.6 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.52 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.30 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการจัดการสาธารณสุข  ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =๔.๓๐) เมือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๕.๕๒) , ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น ( =๔.๖๐) , มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ ( =๔.๓๑) , มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ( =๔.๒๕) ,  เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๐๘) , การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม ( =๔.๐๒) , การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๓.๘๙), และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๓.๗๖), ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  3.85 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  3.94 ปานกลาง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.78 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 
3.75 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.8 ปานกลาง 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.68 ปานกลาง 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของประชาชน

ในท้องถิ่น 
3.5 ปานกลาง 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.5 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.73 ปานกลาง 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ใน

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ภาพรวม มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๗๓) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้อที่มีระดับความความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ( =๓.๙๔) 
,  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( =๔.๐๘), การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( =๓.๘๐), การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
( =๓.๗๘) , มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ( =๓.๗๕) , การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =๓.๖๘) และผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ป๎ญหาของประชาชนในท้องถิ่น และ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ( =๓.๕๐) , 
ตามล าดับ
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