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สารบัญ 
 

เรื่อง                หน้า 

ส่วนที่       1 บทน า                 1 
ส่วนที่       2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์               14
ส่วนที่       3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน          23 
                     สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ / ข้อเสนอแนะ             30 
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แบบที ่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
................................................................................................................................ ........................... 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น /  
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ /  
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แบบที่  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
แผนพัฒนา 3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  6  เดือน  เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน  ตุลาคม – มีนาคม  
หรือไตรมาสที่ 1 

.................................................................................................. ............................................................................................................................. ............... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560      

(1)  ไตรมาสที่  2   (เมษายน  –  กันยายน  2560)     

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 / 2560 ปีท่ี  2 / 2561 ปีท่ี  3 / 2562 รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 68 3,791,500 45 4,293,000 40 1,174,600 153 9,259,100 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 68 13,588,000 63 20,973,000 0 0 131 35,268,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 10 290,000 8 245,000 5 175,000 23 710,000 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 15 655,000 5 145,000 4 130,000 24 930,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 4 140,000 3 60,000 0 0 7 200,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ 

15 5,818,440 11 5,108,440 10 4,658,440 36 15,585,320 

รวม 180 24,282,940 135 308,824,440 59 6,138,040 374 61,952,420 
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                                      ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560   ไตรมาสที่  2  ( เมษายน – กันยายน  2560)                                      

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการท่ี

เสร็จ 
จ านวนโครงการท่ีอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการท่ีมี

การยกเลกิ 
จ านวนโครงการท่ีมี

การเพ่ิมเติม 
จ านวนโครงการท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 45 55.56 - - - - - - 68 37.78 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 25.92 - - - - - - 68 37.78 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1.24 - - - - - - 10 5.56 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 7.40 - - - - - - 15 8.33 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 5 6.18 - - - - - - 4 2.22 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ 

3 3.70 - - - - - - 15 8.33 

รวม 81 
100.0
0 

- - - - - - 180 100.00 

 

จากแผนงาน/โครงการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน  180   โครงการ  ในไตรมาศท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน  2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ไตรมาสที่ 2  ได้จ านวน     81      โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  45.00 
รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ด าเนินงานได้  140  โครงการ  รวมทั้งปีคิดเป็นร้อย  77.77   
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560 (1 เมษายน  - 30 กันยายน  2560) 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อย จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,625,950 43.44 - - 2,625,950 29.09 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,005,750 16.64 2,982,500 100.00 3,988,250 44.19 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 54,200 0.89 - - 54,200 0.60 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 63,500 1.05 - - 63,500 0.70 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 342,000 5.65 - - 342,000 3.78 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ 

1,952,484 32.33 - - 1,952,484 21.64 

รวม 

 
6,043,884 

 

100.00 2,982,500 100.00 
 

9,026,384 
 

100.00 
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ค าชีแ้จง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครัง้ 
หลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ 

.......................................................................................................................................................... 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  จงัหวดั
ชยัภมูิ 
2.  วนั / เดือน / ปีท่ีรายงาน    เมษายน 2560 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2560 

3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบตัิ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ
ท่ีปรากฏยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 68 14 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 68 40 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 10 2 

4.ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 15 0 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและส่ิงแวดล้อม 4 1 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามแนวนโยบายของรัฐ 

15 2 

รวม 180 59 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕9 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ                   ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
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(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดปูระสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหน่ึง
ที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และปรับปรุง (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นโดยอย่าง
น้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก                  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
ประจ าปีงบประมาณ                        พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2560 – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

 
 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเ่ป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่าย
เพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  

๑.  ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังน้ี 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหน่ึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
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พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยัง่ยืน  เป้นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบแุนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๒.  วตัถุประสงค์ของการตดิตามและประเมนิผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังน้ี   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

๓.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล 
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ผงัขั้นตอนการด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 

ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังน้ี     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย

๔.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
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ของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด               มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ

ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น      

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการ              วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเ นินการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 ๕.  ระเบียบ  วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้ รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังน้ี 

รายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         

   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์                  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เก่ียวข้องกับการ
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พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การรบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วน 

ต าบลโนนกอกในภาพรวม 

๖.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผล 

http://www.dla.go.th/
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วน 

ต าบลโนนกอกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบลโนนกอก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้ าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่าน้ีได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

๗.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมนิผล  
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๑)  นายน้อย  แสนสระ  ก านันต าบลโนนกอก   ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 
 (2) นายควงศักดิ์  โทแก้ว  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 (3) นายตรีพินิจ  พินิจมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 (4) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ  ต าบลโนนกอก   กรรมการ 
 (5) นักวิชาการพฒันาชุมชน ช านาญการ ต าบลโนนกอก    กรรมการ 
 (6) นายประยูร  พันธ์ยาง  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (7) นายสุมิตร  สันติชัยรัตน์ ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (8) นายประดิษฐ์  เค้าเขียว  สมาชิก อบต.    กรรมการ 
 (9) นายนันทเนตร วิสุทธิพงษ์ สมาชิก อบต.    กรรมการ 
 (10) นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห สมาชิก อบต.   กรรมการและ
เลขานุการ 

      

 
********************************** 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า                 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เน่ืองด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ   

แผนยุทธศาสตร์ 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งน้ี  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการท างานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

 
วิสัยทัศน์     
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“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน”    
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วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่
มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้

มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 
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๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่ าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  
ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี     

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  บริหารการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่   5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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   ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
เชื่อมโยง 
                                          สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตร์ที่   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่   8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

          พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประสานภาคประชารัฐ  ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง 
มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

   2.2   ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้จ านวน  34  เป้าประสงค ์ซึ่งเป็น
แนวทางสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์   :   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์   : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์   : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
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  2.3 เป้าประสงค์ 
     1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     2. ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
     3. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
     5  สิ่งแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล   

 2.4 ตัวชี้วัด  
      1. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. เด็ก เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
     3. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
     1. ร้อยละของครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง 
     2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
     3. จ านวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     4. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ 
 2.6 กลยุทธ์ 
  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงค์เคราะห์ 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  ท่อและร่องระบายน้ า 
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
3. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า  คูคลองและระบบชลประทาน 
5. ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร  ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาการบริหารงานบุคล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน   

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

  1.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังน้ี 
   2.7.1  มีการเกษตรที่เป็นฐานหลัก เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  อ้อย  ที่ใช้ผลิตน้ าตาลทราย 
   2.7.2  มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท า
การเกษตร 
   2.7.3  มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสาย
หลักตัดผ่าน 
   2.7.4  มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ผ้าไหม  ผ้า ฝ้าย  หมอนขิด 
เสื่อกก   
 ฉะน้ัน ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลโนนกอก ดังน้ี 

 

เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ได้แก่อ้อย ข้าว  พริก และผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง 
เพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายในต าบล น าส่งสู่จังหวัดและทั่วประเทศ 

  
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เร่ือง  การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/
หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  
โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเก่ียวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดย
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ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้ น าบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งน้ีให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังน้ี  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 

****************************************** 
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ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการ
น ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังน้ี   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเง่ือนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่าน้ันในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การ
ใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเร่ิมจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้
ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมิน
แนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปน้ันมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไมพอใจ  

ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตวับ่งช้ีการปฏิบัตงิาน 

(Performance  Indicators) 



งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของ  อบต.โนนกอก ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

 

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล
าน้ันจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค             อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเคร่ืองมือกระ
ตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์  (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตวับ่งช้ีการปฏบัิตงิาน 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  (๕  คะแนน) 
 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕ 
คะแนนที่ได้ ๕ 

 
. 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ มีการเนินการ 
ใส่เครื่องหมาย 

() 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการ
พัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย
ให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
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๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9    

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๓  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

การประเมินคุณภาพของ
แผน 
 

........5.......  คะแนน .........๓........  คะแนน 

 
 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๘ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๓ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
๓.๑  วิสยัทัศน ์ (๕) ๔ 

๓.๒  พันธกิจ (๕) ๔ 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) ๘ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) ๔ 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) ๑๓ 
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๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) ๘ 
๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) ๑๔ 

รวม ๑๐๐ ๘๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง  
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แผนพัฒนา 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

5  คะแนน ....๔.....  คะแนน 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๘ 



งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของ  อบต.โนนกอก ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 

  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 

  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖
4) 

188 100 - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

119 63.00 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

119 63.00 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่าง  ตุลาคม 2560  ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1) 

75 63.00 - 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  5   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ ผลกระทบ 

 

โครงการที่ด าเนินการ 

(ตุลาคม  2560 – มีนาคม  ๒๕๖1) - ไม่มีผลกระทบ  
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๔.๔   สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 3 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5 ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5 4 
๕ การด าเนินโครงการ 5 ๕ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 ๕ 

รวมคะแนน 30 27 

 
จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  รอบที่ 1  ( 1 ตุลาคม  2560 – 

31  มีนาคม  2561 )  คณะกรรมการมีข้อสรุป  ดังน้ี   
คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ในรอบการประเมินน้ีได้  27  คะแนน ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนแล้ว  อยู่ในระดับพอใช้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  มีข้อเสนอแนะที่

จะได้น าเสนอให้คณะผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้น าไปพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกต่อไป  ดังน้ี 
 1. จัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน 
 2. จัดหาวัสดุอินทรีย์ก าจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี 
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ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
......................................................................... .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................ ... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ด าเนินโครงการได้ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไปได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... ............... 
............................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
   

แบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงานรายโครงการ 
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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