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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
บทน าบทน า  

  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ––  2565) ได้ด าเนินการตามระเบียบ2565) ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ข้อ 29 (3)   
    ระบบติดตาม เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินอยู่โดยที่ การระบบติดตาม เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินอยู่โดยที่ การ
ติดตาม (ติดตาม (MMoonniittoorriinngg))  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ ( FFeeeeddbbaacckk))  เก่ียวกับการเก่ียวกับการ
ด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อม
ส่งผลล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับส่งผลล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพขอประโยชน์หรือไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพขอ งการด าเนินงานเสียเวลาในการงการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบตรวจสอบ  เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิดเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารด้านต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการบริหารด้านต่าง ๆ   
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท ารายงานการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท ารายงานการ
ติดตาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เกิดความโปร่งใส มและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เกิดความโปร่งใส และมีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นไปตาม เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันราย งานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี โดยในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องน้ันว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการ
เป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



๒ 
 

 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี โดยใน
การประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 
2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

   2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังน้ี 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ ผล การน า
ผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ตดิตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเคร่ืองมือซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนด
ไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น 
หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) 
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความ
เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน ส่วนที่ 2 
และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กองต่างๆ        ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับ
บัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐาน 
แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกคร้ัง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้
ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเคร่ืองมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and 
Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชน
ชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
   
  2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัด
ได ้
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เคร่ืองมือใดในการทดสอบและ
การวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้าบ้านสระ หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัด 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทาง
ในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรื อ
โครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการ ซึ่ง
จะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่ นและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท า
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจ
หน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความส าเร็จตาม       
เปูาหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และ
ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนกอก  
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ส่วนที่ส่วนที่  22  
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 13 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดย ใน
การประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประสานภาคประชารัฐ ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง มุ่งหวังคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       
แนวทางการพัฒนา 
            1.  การสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้ า 
            2.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

3.  การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 

    4.  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า คูคลองและระบบชลประทาน 
   5.  ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
           แนวทางการพัฒนา 
               1. ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารงานบุคคล 

   3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
  3. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  2.3 เป้าประสงค์ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  2. การบริการด้านสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

3. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

  5. สิ่งแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล    
        2.4  ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด 
1. มีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการแข่งขันสินค้าทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

2. จ านวนประชากรได้รับการบริการทางสาธารณสุขทั้งการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
3. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรที่ได้รับสวัสดิการของรัฐ  
5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรที่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ตัวช้ีวัด 
1. มีการเพ่ิมของจ านวนถนนคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ตกิ  
2. ระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ไฟฟูา ประปา การขุดลอกคลอง ล าห้วยฯลฯเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ตัวช้ีวัด  
           1. การพัฒนาด้านการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
  ทางการแข่งขัน 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
        ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ     
                   หน้าที่ราชการเพ่ิมมากข้ึน มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อเน่ือง 

    2. ลดขั้นตอนการท างานเพื่อให้ง่ายต่อการบริการของประชาชน บริการด้วยความฉับไว ทันต่อ   
    เหตุการณ์ต่างๆ  

                   3. องค์กรมีการใช้ระบบและพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
          ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

 ตัวช้ีวัด 

                     1.  การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์กรปุาไม้มีมากข้ึน  
        2.  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูทั้งผิวดินและใต้ดินเพิ่มขึ้น 
      3.  พ้ืนที่ปุาได้รับการฟื้นฟูมีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ปุาชุมชนเพ่ิมขึ้น 
      4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน  
    5.  การใช้พลังงานทดแทน จากธรรมชาติและการพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดับคุณภาพคนภายในต าบลดีขึ้น ชุมชนและ
สังคมมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม    
2. การพัฒนาถนน ไฟฟูา ประปา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การผลิตภาคการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น รายได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
4. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล 

  มากขึ้น บริหารจัดการด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 5. การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและระบบบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ 
2)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

4)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

5)  ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชน 

6)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
7)  ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด 

8)  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

9)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 

10)  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
   11)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
13)  ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
14)  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
15)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาพืชเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองได้ 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



๑๑ 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- บริการชุมชนและ
และสังคม 

- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความ
สงบภายใน 

 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองสาธารณสุข 
 

อบต.โนนกอก 
 

 
2 
 

 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน 
 

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

 
3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

- การเศรษฐกิจ 
- การด าเนินงานอ่ืน ๆ 

- การเกษตร 
- สังคมสงเคราะห ์
 

- ส านักปลัด 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

 
4 

 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
- บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงาน
บริหารงานคลัง 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองสาธารณสุข 
- กองช่าง 

5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

- บริหารทั่วไป 
- การด าเนินงานอ่ืน ๆ  
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- สาธารณสุข 

กองคลัง 

 5  ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 7  แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๑   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ  

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ข้อบัญญัต ิ 20,000  20,000 ส านักปลดั 

2 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง ข้อบัญญัต ิ 210,000  191,400 การศึกษา 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อบัญญัต ิ 76,110  64,100 “ 

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัต ิ 5,000  5,000 “ 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัต ิ 25,000  15,900 “ 

6 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ข้อบัญญัต ิ 30,000  - “ 

7 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ข้อบัญญัต ิ 20,000  - “ 

8 โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก ข้อบัญญัต ิ 15,000  - “ 

9 โครงการอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัต ิ 1,602,720  1,557,413.76 “ 

10 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ข้อบัญญัต ิ 938,100  837,900 “ 

11 โครงการวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ข้อบัญญัต ิ 53,100  25,800 “ 

12 โครงการวัสดุการศึกษา ข้อบัญญัต ิ 368,100  368,100 “ 

13 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้นแอโรบิก ข้อบัญญัต ิ 50,000  50,000 สาธารณสุข 
14 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน

ระดับท้องถิ่น 
ข้อบัญญัต ิ 75,000  72,000 “ 

15 โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ ข้อบัญญัต ิ 70,000  - “ 

16 โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ 

ข้อบัญญัต ิ 30,000  - “ 

17 เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
โนนกอก 

ข้อบัญญัต ิ 160,000  โอนเพ่ิม 
187,200 

“ 

18 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายร าไม้พอง ข้อบัญญัต ิ 15,000  - “ 
19 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต าบลโนน

กอก 

ข้อบัญญัต ิ 200,000  200,000 การศึกษา 

20 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ 

ข้อบัญญัต ิ 400,000  โอนเพ่ิม
500,000 

“ 

21 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษากลุ่ม
โรงเรียนต าบลโนนกอก 

ข้อบัญญัต ิ 55,000  55,000 “ 

22 โครงการแข่งขันกีฬาผู้น าสัมพันธ์ ข้อบัญญัต ิ 40,000  40,000 “ 

23 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน บ้านนกเจ่า       
หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 10,000  - “ 

24 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “โนนกอกคัพ” ข้อบัญญัต ิ 50,000  - 
 

“ 

25 โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ข้อบัญญัต ิ 250,000  70,950 
 

“ 

26 ค่าวัสดุกีฬา ข้อบัญญัต ิ 50,000  50,000 “ 

27 โครงการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัต ิ 20,000  - “ 

 



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

28 โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครู
เกษมธรรมโฆษิต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 5,000  - การศึกษา 

29 โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปูุผา 
บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัต ิ 5,000  - “ 

30 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1,9 

ข้อบัญญัต ิ 3,000  - “ 

31 โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาล
มะนาว  หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 10,000  10,000 “ 

32 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัต ิ 60,000  60,000 “ 

33 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 
ปรางค ์หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 2,000  - “ 

34 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าอุ้ย 
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 8,000  - “ 

35 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ      
บ้านเปือย หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัต ิ 8,000  - “ 

36 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต 
บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 10,000  - “ 

37 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท 
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 8,000  - “ 

38 โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนก
เจ่า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 3,000  - “ 

39  โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ข้อบัญญัต ิ 25,000  25,000 “ 

40 โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงท่าศาล    
หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 8,000  5,000 “ 

41 โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก ข้อบัญญัต ิ 23,000  23,000 “ 

42 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปูุบ้าน
ต าบลโนนกอก 

ข้อบัญญัต ิ 20,000  20,000 “ 

43 โครงการ “น้ าคือชีวิต” ศาสตร์พระราชาสูแ่ปลง
เกษตรผสมผสาน 

ข้อบัญญัต ิ 30,000  - สังคม
สงเคราะห ์

44 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัต ิ 100,000  - “ 

45 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ข้อบัญญัต ิ 65,000  65,000 “ 

46 โครงการจัดนิทรรศการออกร้านงานพระไกร    
สิงหนาท 

ข้อบัญญัต ิ 18,000  18,000 “ 

47 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย ข้อบัญญัต ิ 20,000  3,000 “ 

48 โครงการอบรมค่ายจริยธรรมแก่เยาวชน และ
ประชาชนต าบลโนนกอก 

ข้อบัญญัต ิ 50,000  50,000 “ 

49 โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

ข้อบัญญัต ิ 200,000  200,000 “ 

50 โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ข้อบัญญัต ิ 240,000  โอนเพ่ิม
370,000 

“ 

51 ค่าวัสดุก่อสร้าง ข้อบัญญัต ิ 60,000  60,000 “ 

52 อุดหนุนส่วนราชการ ข้อบัญญัต ิ 20,000  - “ 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

53 โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่
ยากไร้ 

ข้อบัญญัต ิ 10,000  - สังคม
สงเคราะห ์

54 โครงการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ข้อบัญญัต ิ 170,000  170,000 “ 

55 โครงการเดินรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ข้อบัญญัต ิ 20,000  5,000 รักษาความ
สงบภายใน 

56 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ 

ข้อบญัญัต ิ 30,000  15,200 “ 

57 โครงการอบรมส่งเส ริมให้ความรู้เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร.ต าบล 
โนนกอก 

ข้อบัญญัต ิ 50,000  50,000 “ 

58 โครงการจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ข้อบัญญัต ิ 30,000  30,000 “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัต ิ 85,000  22,925.82 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 250,000  - “ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร
สายห้วยหมี บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 

ข้อบัญญัต ิ 100,000  - “ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร
สายกุดตาแล บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 

ข้อบัญญัต ิ 100,000  - “ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร
สายหนองกระทุ่ม – วัดปุาสระแก้ว บ้านสระ 
หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัต ิ 50,000  โอนเพ่ิม
297,410.78 

“ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 50,000  23,618.11 “ 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 100,000  66,781.91 “ 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร   
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 100,000  - “ 

9 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโขงเฉลิมพระเกียรติ
เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 

ข้อบัญญัต ิ 499,000  497,000 “ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 151,500  150,500 “ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัต ิ 499,000  497,000 “ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 249,240  248,240 “ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัต ิ 370,200  368,700 “ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัต ิ 74,280  74,000 “ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัต ิ 489,000  487,000 “ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัต ิ 472,800  470,800 “ 

17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน       
สุขสันต์ หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 499,000  496,500 “ 

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านเปือย    
หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัต ิ 499,000  496,500 “ 

19 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สบา้นเมืองกลาง 
หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัต ิ 204,000  203,000 “ 



๑๖ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

20 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัต ิ 60,000  59,800 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

21 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 364,800  362,800 “ 

22 โครงการขุดลอกคลองห้วยหมากอึ บ้านนกเจ่า   
หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ 36,700  - “ 

23 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเมือง
กลาง หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัต ิ 322,900  320,900 “ 

24 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัต ิ 136,500  135,540 “ 

25 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านนกเจ่า 
หมู่ที่ 2 บริเวณข้างฌาปณสถาน 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

125,000  124,500 “ 

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

175,000  174,000 “ 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โสกเชือก หมู่ที่ 3 บ้านนางค ามูล 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

206,000  205,000 “ 

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

28,000  27,800 “ 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โสกเชือก หมู่ที่ 3  

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

194,000  193,000 “ 

30 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เปือย หมู่ที่ 4 เร่ิมจากบ้านนางวีริยา  พวงทอง 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

88,500  88,000 “ 

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เปือย หมู่ที่ 4 เร่ิมจากบ้านนายสุวรรณ  โคตร
โนนกอก 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

29,000  28,500 “ 

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เปือย หมู่ที่ 4เริ่มจากคสล.เดิม – บ้านนายสมัย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

68,000  67,500 “ 

33 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 จากที่นายสมัย  
โคตรโนนกอก 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

147,900  147,000 “ 

34 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเปือย หมู่ที่ 4 
จ านวน 5 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

175,000  174,500 “ 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
เหด็ไคลหมู่ท่ี 5 จากบ้านนายยุธยา วิชัยระหัด 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

303,000  301,500 “ 

36 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนเห็ดไคล      
หมู่ที่ 5 จ านวน 5 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

175,000  174,000 “ 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระ หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุพรรณ  เกตมาลา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

35,000  34,800 “ 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 6 จากที่นาย
พิสิทธ์ิ  บุญเลิศ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

14,000  14,000 “ 

39 โครงการปรับปรุงรางส่งน้ าล าห้วยยางน้อยบ้าน
สระ หมู่ที่ 6 ท่ีนางประหยัด  บุญเลิศ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

60,000  59,700 “ 



๑๗ 
 

 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

40 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านเมือง
กลาง หมู่ที่ 1 นานายรด  กล้าเมืองกลาง 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

344,000  342,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

41 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านเมือง
กลาง หมู่ที่ 1 นานายรุ้ง   บุราณ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

229,000  228,000 “ 

42 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลบ้านนก
เจ่า หมู่ที่ 2 โดยท าการย้ายที่ตั้งหอถังใหม ่

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

156,000  155,000 “ 

43 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 7 จาก คสล.เดิม – 
ที่นางดอกไม้  จิตการุณ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

17,000  17,000 “ 

44 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระ หมู่
ที่ 7 ท่ีนานางเฟือง  ยศรุ่งเรือง 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

205,000  204,000 “ 

45 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ที่ 7 
จ านวน 8 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

280,000  278,500 “ 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสวัสดิ์  โยชัย 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

344,000  343,000 “ 

47 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ที่ 8 
จ านวน 3 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

105,000  104,000 “ 

48 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ าล าห้วยหามแห 
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9  

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

10,000  10,000 “ 

49 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

207,000  206,000 “ 

50 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสุขสันต์      
หมู่ที่ 9  จ านวน 6 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

210,000  20,9000 “ 

51 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระ        
หมู่ที่ 10 ท่ีนานางวรรณา  วิญญายงค์ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

205,000  204,000 “ 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระ หมู่ที่ 10 จุดที่ 1 บ้านนางอั้ว  วิญญา
ยงค์ จุดที่ 2 บ้านนายสง่า 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

165,000  164,000 “ 

53 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ที่ 10 
จ านวน 5 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

175,000  174,000 “ 

54 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ที่ 6 
จ านวน 10 บ่อ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

350,000  348,000 “ 

55 โครงการติดตั้งราวการ์ดเรลบ้านสระ หมู่ที่ 7 
จ านวน 2 จุด  

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

87,000  86,700 “ 

56 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 7 สายล าห้วยฮวก        
ที่นานายปี  บัวสระ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

29,000  28,000 “ 

 
 
 



๑๘ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-003 สาย
บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 –บ้านโนนสุขสันต์
หมู่ที่ 9ต าบลโนนกอก  

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

5,030,000  5,010,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-007 สาย
บ้านสระ –กุดตาแล หมู่ที่ 6,7,8,10 ต าบล
โนนกอก 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,790,000  9,745,000 “ 

59 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ าล าห้วยหามแห
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกลาง ต าบลโนนกอก 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

935,000  774,000 “ 

60 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก(ชนิดหอถังสูงเหล็กเก็บน้ า) ลาน
ร้านค้าประชารัฐหมู่ที่ 3 บ้านโสกเชือก ต าบล
โนนกอก 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

595,000  438,000 “ 

61 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าแบบถาวร    
ล าห้วยอีเลิศบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

274,000  272,500 “ 

62 โครงการก่อส ร้ างฝายน้ าล้นแบบถาวร        
ล าห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 10 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

723,000  614,000 “ 

63 โครงกรขุดลอกล าห้วยหามแหบ้านโสกเชือก      
หมู่ที่ 3  

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

956,000  386,355 “ 

64 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่ พ้ืนที่การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ที่  1 
จ านวน 5 จุด 

งานซ่อมแซม 31,000  30,800 “ 

65 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 เร่ิม
จากท่ีนางวัฒนา  คุณธรรม 

งานซ่อมแซม 280,000  279,000 “ 

66 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจาก
ที่นานายบุญยวน  พันธ์ยาง 

งานซ่อมแซม 34,000  33,800 “ 

67 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจาก
ที่นานายสมดี  บัวสระ 

งานซ่อมแซม 31,000  30,800 “ 

68 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่ พ้ืนที่การเกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ที่  3 
จ านวน 3 จุด  

งานซ่อมแซม 10,000  10,000 “ 

69 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี4 จ านวน 5 จุด 

งานซ่อมแซม 30,000  29,800 “ 

70 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี4 จ านวน 4 จุด 

งานซ่อมแซม 33,000  32,900 “ 

71 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
จ านวน 5 จุดๆ ที่1ที่นานายบุญเพ็ง จรัสฤทธ์ิ
  

งานซ่อมแซม 80,000  79,500 “ 



๑๙ 
 

 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

72 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้าน โนนเห็ดไคล หมู่ที่5      
จ านวน 5 จุด จุดที่ 1 ที่นานายประยูร พันธ์
ยาง  

งานซ่อมแซม 81,000  80,500 อุตสาหกรรม
แ ล ะ ก า ร
โยธา 

73 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การ เกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่5      
จ านวน 2 จุด  

งานซ่อมแซม 38,000  37,900 “ 

74 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 7      
 

งานซ่อมแซม 75,000  74,700 “ 

75 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 8       

งานซ่อมแซม 4,100  4,100 “ 

76 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 

งานซ่อมแซม 149,000  148,000 “ 

77 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์  หมู่ที่  9 
จ านวน 3 จดุ 

งานซ่อมแซม 51,000  50,500 “ 

78 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 10จ านวน 5 
จุด       

งานซ่อมแซม 87,000  86,500 “ 

79 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านสระ หมู่ที่ 
6,7,8,10 บริเวณที่นานายสุพร  ลีลาเมือง 

งานซ่อมแซม 5,000  5,000 “ 

80 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านสระ หมู่ที่ 
6,7,8,10 เร่ิมจากถนนหินคลุกเดิม – ที่นา      
นางบุญชู  หนองสระ 

งานซ่อมแซม 44,000  43,800 “ 

81 โครงการปรับปรุงถนนเข้สู่ พ้ืนที่การเกษตร
ภายในต าบลโนนกอก 

งานซ่อมแซม 100,000  99,000 “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

1 โครงการส่งเส ริมอาชีพแก่ เด็ก  สต รี ผู้ พิการ       
และผู้สูงอายุ  

ข้อบัญญัต ิ 20,000  - สังคม
สงเคราะห ์

2 โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัต ิ 20,000  - 

 
 ยุทธศาสตร์ที่   4   การบิหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี วันส าคัญละงานนโยบาย
ของรัฐบาล 

ข้อบัญญัต ิ 100,000  25,950 บริหารงาน
ทั่วไป 

2 โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น  ข้อบัญญัต ิ 300,000  - 
3 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเ พ่ิมศักยภาพของ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานและ
ลูกจ้าง 

ข้อบัญญัต ิ 250,000  - 

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อบัญญัต ิ 20,000  - 

5 โครงการออกให้บริการประชาชนต าบลโนนกอก ข้อบัญญัต ิ 15,000  - 
6 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 4 ตัว ข้อบัญญัต ิ 6,200  6,200 
7 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 

หลัง 
ข้อบัญญัต ิ 11,000  11,000 

8 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ข้อบัญญัต ิ 2,500  2,500 
9 โครงการจัดซื้อรถกระบะดับเบิ้ลแคบ ข้อบัญญัต ิ 957,000  747,000 

10 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โอนมาตั้งจ่าย
ใหม่  

34,000  34,000 

11 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี ข้อบัญญัต ิ 100,000  โอนเพ่ิม
250,000 

บริหารงาน
คลัง 

12 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว ข้อบัญญัต ิ 6,200  6,200 

13 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว ข้อบัญญัต ิ 19,500  19,500 

14 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 
หลัง 

ข้อบัญญัต ิ 11,000  11,000 

15 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว ข้อบัญญัต ิ 15,000  15,000 การศึกษา 
16 โครงการจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน       

1 หลัง 
ข้อบัญญัต ิ 5,500  5,500 

17 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่าแบบ    
ข้อแข็ง 

ข้อบัญญัต ิ 9,500  9,500 

18 

 

โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ    
1 เคร่ือง พร้อมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 

ข้อบัญญัต ิ 29,500  29,400 

19 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบสมาร์ท 
ทีวี  

ข้อบัญญัต ิ 38,000  37,000 
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ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

    อย่างย่ังยืน 
 

ที ่ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ
(แผนงาน) 

1 โครงการคูคลองสวยน้ าใส ข้อบัญญัต ิ 10,000  800 สาธารณสุข 
2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ข้อบัญญัต ิ 30,000  - “ 
3 โครงการอบรมให้ความ รู้ส ร้างจิตส านึกด้ าน

สิ่งแวดล้อม 
ข้อบญัญัต ิ 30,000  - “ 

4 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

ข้อบัญญัต ิ 15,000  15,000 การเกษตร 

  
สรุปโครงการและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการ ปี 
2563 

โครงการที่ด าเนินการ 
ปี 2563 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 55 38 5,504,963.76 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 145 81 28,454,931.62 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 - - 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 2 275,950 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
 

5 2 

 
 

15,800 

รวม 
 

222 123 34,251,645.38 

 
 

คิดเป็นร้อยละ 70.73 ของจ านวนโครงการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
3. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดการประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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3.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
   (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
   (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๖) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
3.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
   (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
   (๓) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
   (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
   (๕) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 12) ๕ คะแนน   
   (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ (Thailand ๔.๐) ๕ คะแนน 
   (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต ้

หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
   (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
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   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
๓.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดินการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์   (5) 
     3.5 กลยุทธ์   (5) 
     3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
     3.8 แผนงาน   (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 

รวมคะแนน 100 
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3.๔ แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑.  ข้อ มูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์ กรปกครอง
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(๓) 

 
 

3 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  
2 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

20 
(๕) 

 
3 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น ฯลฯ  

(3) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา  

(3) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค)  

(3) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตมอ านาจหน้าท่ีขององค์การส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศนน์ั้น 

(5) 4 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชดัเจน 
 
 

(5) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดทางเปาูหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธ์
ศาสตร์และยทุธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อโยง
ดังกล่าว 

(5)  
5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการแผนยทุธ์
ศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยทุธ์ศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4 

รวมคะแนน 100 84 
 
สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ฯ คะแนนเต็ม 100 ได้ 84 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี 



๒๘ 
 

3.5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เปูาหมาย(ผลผลิต) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสออดคล้องกับแผนงานยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เปูาหมาย(ผลผลิต) มีความสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง                           
           ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
     5.10 มีความประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

3.6 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8 

๒.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1.การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเปาูหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 9 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1.การประเมินประสทิธิผลของแผนงานในเชงิคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆในพืน้ท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของปะชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effitieness) 
ผลการปฏบิัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการ รวมถงึสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1.เป็นการวิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  
nalysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend ) 
หรือหลักการบูรณาการ (Ingration) กับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพื้นท่ี
ติดต่อกัน 
2.วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 

10 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

5 .โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  
 
 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ       
(ฉบับท่ี 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมทีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเชา้ใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

5 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินการต้องสอดกคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงานท่ีชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เร่ิมต้นโครงการท่ีไหน ช่วงเวลาใด และจบลง
เม่ือไหร่ ใครคือกลุ่มปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเผ้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ังคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่งคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5) 4 

 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม(4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติมโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีปะสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(5) 4 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาเช่น  
(1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม . 
(3)เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม  

(5) 3 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากโครงการน้ีจะต้องเช่ือมโยงต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมก าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

3 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้อง กับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 4 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ 
(1)ความประหยัด (Economy) 
(2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)) 
(3)ความมีประสิทธิผล (Effitieness) 
(4)ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equlty) 
(5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

มีการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 
 

4 
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5.11 มีการก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีตัวชี้วดัผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (Effitieness) ได้ เช่น
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึนสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ไ ด้ รับ  สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันาซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนนิงานตาม
โครงการ 
(2)วัดและประเมิน,ระดับความส าเร็จได้ 
(3)ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัตไิด้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความเปน็จริง 
(5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100  
 

สรุปผลการประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ คะแนนเต็ม 100 ได้ 85 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี 

3.7 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชงิสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 6.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้ปฏบิัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชงิเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชงิเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏบิัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Salving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง  (Self- Assessment Model) 
  (11) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได ้
 6.2 เชิงประมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ 
 6.3 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชนอ์ย่างไร 
 6.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 6.5 ผลกระทบ (Impact) 
 



๓๓ 
 

3.8 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบ ริหารส่ วนต าบลโนนกอก  ไ ด้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา 
  ท้องถิ่นของตนเอง 

   ประชากรได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
   ประชาชนยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           มีทรัพยากรปุาชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ์  หาของปาุเพื่อการยังชีพได้ 

   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ อ้อย  ข้าว 
    มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
   มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีหัตถกรรมทอผ้าไหม  และเคร่ืองจักสาน 
   มีกองทุนหมู่บ้านท่ีเข้มแข็ง 
2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม    
        อาชีพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  
     มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 

          มีการใช้สารเคมีมากข้ึนในภาคการเกษตร 
     ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  บุคลากรท่ีมีอยู่มีไม่ครบตามต าแหน่ง เคร่ืองมือปฏิบัตงิานไม่เพยีงพอ เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ต้นทุนในการผลิตสินคา้ทางการเกษตรสูงขึ้นทุกป ี

                   3.โอกาส (O : Opportunity) 
                       สังคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง 

          รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และสามารถเขา้ถึง 
               แหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนได้ มีการจัดต้ังกองทุนต่าง  ๆเพื่อสนบัสนุนการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร 
           รัฐบาลมีการก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยยัดหลักนิติธรรม 

        บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
         ค่านิยมของประชาชนท่ีบริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้นเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตร 
             อินทรียป์ลอดสารพิษ  ช่วยลดสารเคมี  ลดต้นทุนการผลติ  สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร  และช่วยให้ 
              เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น 
         ประชาชนมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีมากขึ้น  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาในชุมชนได้ดี 
          รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม 

    รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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4.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
          การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันแรงงานท่ีมีทักษะสูงขึ้น  ปัญหา 
              แรงงานต่างด้าวในสัดส่วนท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคุณภาพชีวิตต่ า  การเกิดโรคระบาด  และ 
              ปัญหาอาชญากรรมได้ 
          ประชากรในต าบลมีวัยผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  ภาวะวัยเจริญพันธ์โดยรวม 
              ต่ ากว่าระดับการทดแทน 
          ต าบลโนนกอกมีเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดชัยภูมิด้านเชิงเขาเป็นเส้นทางผ่านการขนส่งยาเสพติด 

     งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

     กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
                          การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

3.9  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกน้ัน ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 
  1.2 ประชาชนในพื้นท่ีปุวยเป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  ความดัน 
1.3 ประชาชนมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนาและสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1.4 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น 
 พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน    

1.5 มีการระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
1.6 มีการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน 

    1.7 ผู้สูงอายุบางครอบครัว รับภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานแทนพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ไปท างานต่างจังหวัด 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  2.2 ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
  2.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  2.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 มีการส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและการแปรรูป 
  3.2 มีการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนในต าบล 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 
 4.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน 

 4.2 มีการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
      5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 ประชาชนมีการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์กากรบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  

๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
นัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
2561   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

http://www.dla.go.th/
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๔.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.2.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเร่ืองอาจท าไม่ได้   

4.2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ

ได้ในปีงบประมาณน้ันๆ   
2) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ใกล้เคียงกันเพ่ือเป็นการกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง

ครอบคลุมทุกแผนงาน และตรงตามความต้องการของประชาชน 

  4) การบริหารจัดการขยะ ควรจัดหาสถานที่ก่อสร้างเตาเผาขยะของต าบลโนนกอก 
  5) จัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
  6) ปรับปรุงถนน และภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ าภูกระแตและอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ต าบลโนนกอก 
  7) สนับสนุนงบประมาณจัดหาสินค้าการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               



 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังน้ันเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
   " พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมาตรฐาน ประสานภาคประชารัฐ ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง 
มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

พันธกิจ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นให้กับหน่วยงานอื่น 

     ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการส่งเสริมทางด้านการสาธารณสุข/ด้าน
การศึกษา/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    ภารกิจหลักท่ี 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต  
     ภารกิจหลักท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมในการท างานรวมทั้งสร้าง
จิตส านึกในการบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาคกัน  
     ภารกิจหลักที่  4 พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ เหมาะสม และมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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   ภารกิจหลักที่ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และปราศจากมลพิษ 
       ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงาน อบต. ร่วมวางแผน ตรวจสอบ และตัดสินใจ  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้         

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ        

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
ง. การวางแผน            
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

รายงานสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 

ยุทธศาสตร์ 
2563 

จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 62 9,146,130 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 158 146,412,016 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 240,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 790,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมย่างยั่งยืน 
 

5 120,000 

 

รวม 
242 156,708,146 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
100 โครงการ งบประมาณ 15,859,050 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 62 9,146,130 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 5,762,920 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 40,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 8 815,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมย่างยั่งยืน 

4 85,000 

รวม 100 15,822,050 
 

 
 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  โครงการ จ านวนเงิน 35,444,330.59 บาท   
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ จ านวนเงิน 35,444,330.59 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์     ได้ดังน้ี 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 62 9,146,130 62 9,146,130 38 5,504,963.76 38 5,504,963.76 38 34.79 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 5,762,920 24 5,762,920 19 5,279,016.62 19 5,279,016.62 19 33.36 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 40,000 2 40,000 - - - - - 0.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

8 815,000 8 815,000 3 278,950 3 278,950 3 1.76 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมอย่างยั่งยืน 

4 85,000 4 85,000 2 15,800 2 15,800 2 0.01 

รวม 100 15,822,050 100 15,822,050 62 11,078,730.38 62 11,078,730.38 62 69.92 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 
   1. โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 
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    2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
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   3. โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

  
 
 

             




