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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
บทน ำบทน ำ  

  1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ––  2565) ได้ด าเนินการตามระเบียบ2565) ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง           
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 561 ข้อ 29 (3)   
    ระบบติดตาม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินอยู่โดยท่ี การระบบติดตาม เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินอยู่โดยท่ี การ
ติดตาม (ติดตาม (MMoonniittoorriinngg))  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (FFeeeeddbbaacckk))  เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ด าเนินโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมและประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อม
ส่งผลล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับส่งผลล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภประโยชน์หรือไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบตรวจสอบ  เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีระบบติดตามและประเมินผลท่ีดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิดเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีระบบติดตามและประเมินผลท่ีดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารด้านต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการบริหารด้านต่าง ๆ   
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท ารายงานการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท ารายงานการ
ติติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เกิดความโปร่งใส ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เกิดความโปร่งใส และมีและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นไปตาม เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
   3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/
กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)     
พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี โดยในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ท่ีก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
   2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน า
ผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล 



๓ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมี
คุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น 
หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) 
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ 
ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วน
ท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กองต่างๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสาย
บังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  
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4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น   โดย
อาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ี
ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลท่ี
ได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ี
ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระเบียบ     
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถ
วัดได้ 
  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับ
การเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ
และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี    
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัด 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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         5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหวัข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการ 
ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
วินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจ
หน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความส าเร็จตาม       
เป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และ
ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนกอก  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
กำรติดตำมและประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประสานภาคประชารัฐ ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งค่ัง มุ่งหวังคุณภาพ
ชีวิตท่ียั่งยืน” 
2.2 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน       
แนวทำงกำรพัฒนำ 
            1.  การสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้ า 
            2.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

3.  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
    4.  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า คูคลองและระบบชลประทาน 
   5.  ก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 
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ยุทธศำสตร์ที่  3   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
           แนวทำงกำรพัฒนำ 
               1. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่  4   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารงานบุคคล 

   3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
    สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. อนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
  3. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  2.3 เป้ำประสงค์ 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goals) 
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  

  2. การบริการด้านสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

  5. ส่ิงแวดล้อมดีทรัพยากรธรรมชาติสมดุล    
        2.4  ตัวชี้วัด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัด 
1. มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการแข่งขันสินค้าทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนประชากรได้รับการบริการทางสาธารณสุขท้ังการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ท่ีได้
มาตรฐาน ท่ัวถึง และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
3. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง 
4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท่ีได้รับสวัสดิการของรัฐ  
5. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  ตัวชี้วัด 

1. มีการเพิ่มของจ านวนถนนคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติก  
2. ระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ไฟฟ้า ประปา การขุดลอกคลอง ล าห้วยฯลฯเพียงพอ     
    ต่อความต้องการของประชาชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 ตัวชี้วัด  
           1. การพัฒนาด้านการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
  ทางการแข่งขัน 

2. จ านวนกลุ่มอาชีพในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
        ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  1. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ในหน้าท่ีและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ     
                   หน้าท่ีราชการเพิ่มมากข้ึน มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่อเนื่อง 

    2. ลดขั้นตอนการท างานเพื่อให้ง่ายต่อการบริการของประชาชน บริการด้วยความฉับไว ทันต่อ   
    เหตุการณ์ต่างๆ  

                    3. องค์กรมีการใช้ระบบและพัฒนาเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น 

    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
          สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 

 ตัวชี้วัด 
                     1.  การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์กรป่าไม้มีมากขึ้น  

        2.  จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาฟื้นฟูท้ังผิวดินและใต้ดินเพิ่มขึ้น 
      3.  พื้นท่ีป่าได้รับการฟื้นฟูมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น พื้นท่ีป่าชุมชนเพิ่มขึ้น 
      4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น  
    5.  การใช้พลังงานทดแทน จากธรรมชาติและการพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 

          2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดับคุณภาพคนภายในต าบลดีขึ้น ชุมชนและ
สังคมมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม    
2. การพัฒนาถนน ไฟฟ้า ประปา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. การผลิตภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
4. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาล 

  มากขึ้น บริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 5. การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและระบบบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 



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)  ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 
8)  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
10)  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 

   11)  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
12)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
13)  ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
14)  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
15)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1)  การพัฒนาพืชเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้ 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 



๑๑ 
 

 

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- บริหารทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- รักษาความสงบ
ภายใน 

 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสาธารณสุข 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
 

อบต.โนนกอก 
 

 
2 
 

 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน 
 

- กองช่าง 
 

 
3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

- การเศรษฐกิจ 
 

- สังคมสงเคราะห ์
 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

 
4 

 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
- บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

 
- บริหารทั่วไป 
- สังคมสงเคราะห ์
 

 
- ส านักปลัด 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
 

5 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

- สาธารณสุข - กองสาธารณสุข 

 5  ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 6  แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 ยุทธศำสตร์ที่   ๑   กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ  

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบั ติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ข้อบัญญัติ 20,000  20,000 ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ 

ข้อบัญญัติ 20,000  17,910 “ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 20,000  8,300 “ 
4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
ข้อบัญญัติ 140,000  - “ 

5 โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง อบต.โนนกอก 

ข้อบัญญัติ 50,000  - “ 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อบัญญัติ 30,000  27,800 “ 
7 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง ข้อบัญญัติ 210,000  83,700 การศึกษา 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อบัญญัติ 64,500  61,920 “ 
9 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอ าเภอ ข้อบัญญัติ 10,000  -  

10 โครงการวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ 5,000  - “ 
11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 25,000  - “ 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการณ์ของ

บุคลากรทางการศึกษา 
ข้อบัญญัติ 15,000  -  

13 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ข้อบัญญัติ 20,000  - “ 
14 โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ 15,000  15,000 “ 
15 โครงการอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 1,521,000  1,477,980 “ 
16 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศพด.) ข้อบญัญัติ 873,000  808,815.23 “ 
17 โครงการวัสดุการศึกษา ข้อบัญญัติ 336,000  329,600 “ 
18 วัสดุแต่งกาย ข้อบัญญัติ 48,000  43,200  
19 อุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนกอก 
ข้อบัญญัติ 50,000  50,000 “ 

20 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 30,000  - “ 
21 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล

โนนกอก 
ข้อบัญญัติ 2,604,000  2,638,650 “ 

22 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ข้อบัญญัติ 30,000  -  
23 อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่ม

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนกอก 
ข้อบัญญัติ 50,000  50,000 “ 

24 โครงการพ่ีสอนน้อง ข้อบัญญัติ 35,000  35,000 “ 
25 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถ

ศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงาน
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อบัญญัติ 25,000  - “ 

26 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า ข้อบัญญัติ 40,000  16,900 กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้นแอโรบิค ข้อบัญญัติ 50,000  - “ 
       



๑๓ 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ  

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

28 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้าระดับ
ท้องถ่ิน 

ข้อบัญญัติ 75,000  32,450 กอง
สาธารณสุข 

29 โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ ข้อบัญญัติ 70,000  - “ 
30 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ข้อบัญญัติ 275,000  250,580 “ 
31 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ขัอบัญญัติ 200,000  200,000 “ 
32 

 
โครงการ “น้ าคือชีวิต” ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน 

ข้อบัญญัติ 30,000  - สังคม
สงเคราะห ์

33 โครงการค่ายผู้น าเด็กและเยาชนคนรุ่นใหม่ ข้อบัญญัติ 40,000  - “ 
34 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 100,000  - “ 
35 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ข้อบัญญัติ 65,000  - “ 
36 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย ข้อบัญญัติ 20,000  15,271 “ 
37 โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนา

จิตใจ 
 30,000  - “ 

38 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

 40,000  - “ 

39 โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ
ต าบลโนนกอก 

 60,000  27,500 “ 

40 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  50,000  - “ 
41 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ต่างๆ

และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการบุคคลในครอบครัว 

 20,000  - “ 

42 โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน 

 20,000  - “ 

43 โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพสตรี  200,000  160,300 “ 
44 โค รงการอบรม ให้ ค วามรู้ พั ฒ น าศั กยภ าพ

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 240,000  495,950    

โอนเพ่ิม 
“ 

45 โครงการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ข้อบัญญัติ 170,000  235,650    
โอนเพ่ิม 

“ 

46 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต าบลโนนกอก ข้อบัญญัติ 200,000  - การศึกษา 
47 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษากลุ่ม

โรงเรียนต าบลโนนกอก 
ข้อบัญญัติ 55,000  - “ 

48 โครงการแข่งขันกีฬาผู้น าสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ 40,000  - “ 
49 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน บ้านนกเจ่า  หมู่ที่ 2 ข้อบัญญัติ 10,000  - “ 
50 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “โนนกอกคัพ” ข้อบัญญัติ 50,000  - 

 
“ 

51 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลต าบลโนนกอก  20,000  -  
52 โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ข้อบัญญัติ 200,000  44,850 

 
“ 

53 ค่าวัสดุกีฬา ข้อบัญญัติ 50,000  - “ 
54 โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษม

ธรรมโฆษิต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 
ข้อบัญญัติ 5,000  5,000 “ 



๑๔ 
 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ  

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

55 โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผา 
บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 8,000  8,000 การศึกษา 

56 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
 

 25,000  25,000 “ 

57 โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก ข้อบัญญัติ 23,000  - “ 
58 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ    

หมู่ที่ 1,9 
 3,000  - “ 

59 โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว  
หมู่ที่ 10 
 

ข้อบัญญัติ 10,000  10,000 “ 

60 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ 60,000  - “ 
61 โครงการจัดงานประเพณี สรงน้ าพระเจ้าอุ้ ย      

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 
ข้อบัญญัติ 8,000  8,000 “ 

62 โค รงการจั ด ง านป ระ เพ ณี ส รงน้ าพ ระธา ตุ         
บ้านเปือย หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 8,000  - “ 

63 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 
ปรางค์ หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 2,000  - “ 

64 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต   
บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 10,000  10,000 “ 

65 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท    
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 8,000  - “ 

66 โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนกเจ่า 
หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 3,000  - “ 

67 โครงการจัดงานประเพณี ร าบวงสรวงท่าศาล      
หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 8,000  8,000 “ 

68 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ 50,000  50,000 “ 
69 โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ิน โอนต้ังจ่าย

รายการ
ใหม่ 

20,000  20,000 “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  ประจ ำปี 2565 
 ยุทธศำสตร์ที่   2   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน   

  ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 

ข้อบัญญัติ 497,000  495,000 อุตสาหกรรม
และการ

โยธา 

2 โครงการติดต้ังเครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ 
หมู่ท่ี 10 

ข้อบัญญัติ 225,000  223,500 “ 

3 โครงการติด ต้ั ง เครื่ อ ง สูบน้ าพ ลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ 
หมู่ท่ี 7 

ข้อบัญญัติ 450,000  448,000 “ 

4 โครงการก่อสร้างห้องงาน 
ป้องกันและห้อง EMS 

ข้อบัญญัติ 350,000  348,000 “ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมู่ท่ี 7 

ข้อบัญญัติ 113,000  112,000 “ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 

ข้อบัญญัติ 452,000  450,000 “ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 

ข้อบัญญัติ 241,000  240,000 “ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้าน 
โนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 

ข้อบัญญัติ 499,000  497,000 “ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

ข้อบัญญัติ 52,000  51,400 “ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

ข้อบัญญัติ 142,000  141,000 “ 



๑๖ 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 

ข้อบัญญัติ 499,000  497,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

12 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส หมู่ท่ี 8 ข้อบัญญัติ 257,000  256,000 “ 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้านเมืองกลาง  หมู่ท่ี 1 

ข้อบัญญัติ 246,000  245,000 “ 

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ 
กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

ข้อบัญญัติ 164,000  163,000 “ 

15 โครงการจัดท าเสาหลักเขตทางหลวง
ท้องถิ่นและท่ีสาธารณะประโยชน์ในพื้นท่ี 
ต าบลโนนกอก 

ข้อบัญญัติ 50,000  49,500 “ 

16 โครงการติด ต้ั ง เครื่ อ ง สูบน้ าพ ลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านนกเจ่า 
หมู่ท่ี 2 

ข้อบัญญัติ 225,000  224,000 “ 

17 โครงการติด ต้ั ง เครื่ อ ง สูบน้ าพ ลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้าน 
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

ข้อบัญญัติ 270,000  269,000 “ 

18 โครงการติด ต้ั ง เครื่ อ ง สูบน้ าพ ลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านเมือง
กลางหมู่ท่ี 1 

ข้อบัญญัติ 225,000  224,000 “ 

19 โครงการติด ต้ั ง เครื่ อ ง สูบน้ าพ ลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ 
หมู่ท่ี 6 

ข้อบัญญัติ 360,000  358,000 “ 

20 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 10 

ข้อบัญญัติ 89,000  88,500 “ 

21 โครงการปรับปรุงรางส่งน้ าล าห้วยยาง   
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 

ข้อบัญญัติ 64,000  63,500 “ 

22 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักท่อ
ระบายน้ า หมู่ท่ี 3 

ข้อบัญญัติ 71,000  70,500 “ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม
บดอัดแน่นบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

160,000  159,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

53,000 
 
 

 52,500 
 
 

“ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

22,000 
 
 

 21,500 
 
 

“ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

232,000 
 
 

 230,500 
 
 

“ 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่
กลุ่มเกษตรกรบ้านนกเจ่าหมู่ท่ี 2 กลุ่มละ 
7 คน จ านวน 1 กลุ่ม 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

82,000 
 
 
 
 
 

 81,000 
 
 
 
 
 

“ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

283,000 
 
 

 281,500 
 
 

“ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นเปือย หมู่ท่ี 4 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

314,000 
 
 

 312,500 
 
 

“ 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านโนนเห็ด
ไคลหมู่ท่ี 5 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

79,000 
 
 
 

 78,500 
 
 
 

“ 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

56,000 
 
 

 55,000 
 
 

“ 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

128,000 
 
 

 127,000 
 
 

“ 



๑๘ 
 

โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 6 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

46,000 
 
 

 45,500 
 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่
ท่ี 6 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

38,000 
 
 

 37,500 
 
 

“ 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ าล าห้วยยางบ้านสระ หมู่ท่ี 6 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

27,000 
 
 

 26,500 
 
 

“ 

14 โครงการขุดลอกล าห้วยยางบ้านสระ 
หมู่ท่ี 6,7,10 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

159,000 
 

 158,000 
 

“ 

15 โครงการก่ อสร้ างบ ล็อกคอน เวิ ร์ส       
ล าห้วยหมากอึบ้านสระ หมู่ท่ี 7 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

270,000 
 
 

 269,000 
 
 

“ 

16 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าล าห้วย
หมากอึบ้านสระ หมู่ท่ี 7 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

57,000 
 
 

 56,500 
 
 

“ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 8 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

37,000 
 
 

 36,500 
 
 

“ 

18 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ   
หมู่ท่ี 8 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

19,000 
 
 

 18,700 
 
 

“ 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 8 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

112,000 
 
 

 111,000 
 
 

“ 

20 โครงการติดต้ังเครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้าน
สระ หมู่ท่ี 8 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

45,000 
 
 
 

 44,500 
 
 
 

“ 

21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

158,000 
 
 

 157,000 
 
 

“ 



๑๙ 
 

โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม-ท่ีนายชัยวิรัตน์ ขวกเขียว 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

31,000 
 
 

 30,500 
 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม-ท่ีนายทองสิน วงค์ค าจัน 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

60,000 
 
 

 59,500 
 
 

“ 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม-ท่ีนางยวนตา  บุญเสนา 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

39,000 
 
 

 38,500 
 
 

“ 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เริ่มจาก
ท่ีนายสมมาตร ศรีเมืองกลาง-ท่ี        
นางพิภพ  ขันติ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

20,000 
 
 

 59,500 “ 

26 โครงการเทลานอเนกประสงค์โคกดิน
แดงบ้านสะ หมู่ท่ี 10 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

283,000 
 
 

 281,500 
 
 

“ 

27 โครงการเทลานอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเก่าบ้านสระ หมู่ท่ี 10 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

52,000 
 
 

 51,500 
 
 

“ 

28 โครงการปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 
สายล าห้วยลวกบ้านสระ  
หมู่ท่ี 6,7,8,10 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

918,000 
 
 
 

 916,000 
 
 
 

“ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่   3   กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ       
และผู้สูงอายุ  

ข้อบัญญัติ 20,000  - สังคม
สงเคราะห์ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข้อบัญญัติ 20,000  - 
 
 



๒๐ 
 

 
 ยุทธศำสตร์ที่   4   กำรบิหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ท่ี โครงการ 
แหล่งท่ีมา

ของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ  
(แผนงาน) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี วันส าคัญและงาน
นโยบายของรัฐบาล 

ข้อบัญญัติ 100,000  4,950 บริหารงาน
ท่ัวไป 

2 โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น  ข้อบัญญัติ 300,000  - 
3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงาน
และลูกจ้าง 

ข้อบัญญัติ 250,000  - 

4 โครงก ารอบ รม คุณ ธรรม  จริ ยธรรม 
ระ เบี ยบวินั ยและการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ข้อบัญญัติ 10,000  9,980 

5 โครงการออกให้บริการประชาชนต าบล
โนนกอก 

ข้อบัญญัติ 15,000  - 

6 โค ร ง ก า ร อ อ ก เยี่ ย ม บ้ า น ผู้ สู ง อ า ยุ 
ผู้ด้อยโอกาสท่ียากไร้ 

ข้อบัญญัติ 10,000  - สังคม
สงเคราะห์ 

 
ยุทธศำสตร์ที่   5   กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

    อย่ำงยั่งยืน 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 
(แผนงาน) 

1 โครงการคูคลองสวยน้ าใส ข้อบัญญัติ 10,000  800 สาธารณสุข 
2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ข้อบัญญัติ 30,000  29,225 “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 
สรุปโครงการและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร  
ปี 2565 

โครงกำร
เพิ่มเติมแผน 
ปี 2565 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร ปี 

2565 
งบประมำณ 

1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 51 

 
31 

 
34 7,291,326.23 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 43 59 50 9,310,600 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 7 - - 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 6 2 2 14,930 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

5 

 
 
- 2 

 
 

30,025 

รวม 
 

111 99 88 16,646,881.23 

 
คิดเป็นร้อยละ 41.90 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 
 

หมำยเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) บางโครงการจึงไม่สามารถ  
     ด าเนินการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

3. ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่
วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 
 
 



๒๓ 
 
3.๑ แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
   (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
   (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘6 (๘6 คะแนน) 
3.๒ แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 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) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
   (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
   (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 12) ๕ คะแนน   
   (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ (Thailand ๔.๐) ๕ คะแนน 
   (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
   (๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘6 (๘6 คะแนน) 
 



๒๔ 
 
๓.3 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเดินการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
     3.8 แผนงาน   (5) 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 

รวมคะแนน 100 
 



๒๕ 
 
3.๔ แนวทำงเบือ้งต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑ . ข้ อ มูลสภำพ
ทั่ วไปและข้อ มูล
พื้ น ฐ ำ น ข อ ง
องค์กรป กครอ ง
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(๓) 

 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถ่ิน สินค้าพื้นเมือง และ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 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 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์ และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

20 
(๕) 

 
3 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(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) 1 

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา  

(3) 2 

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

(3) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ประเด็นกำร
พจิำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศำสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตมอ านาจหน้าท่ีขององค์การส่วน
ท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดทางเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธ์
ศาสตร์และยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเช่ือโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการแผนยุทธ์
ศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 84 
 
สรุปผลกำรประเมินยุทธศำสตร์ฯ คะแนนเต็ม 100 ได้  84  คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี 



๒๘ 
 
3.5 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

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

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 
     5.10 มีความประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
3.6 แนวทำงเบือ้งต้นในกำรใหค้ะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคลอ้งแผนพฒันำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 

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

10 259 

๒.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1.การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1.การประเมินประสิทธิผลของแผนงานในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของปะชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effitieness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 8 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

10 8 



๓๐ 
 
ประเดน็กำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเช้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินการต้องสอดกคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานท่ีชัดเจน
ว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน เริ่มต้นโครงการท่ีไหน ช่วงเวลาใด และจบลง
เมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่งคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมัน่คง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4 

 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเล่ือมล้ าทางสังคม(4) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติมโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม(6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีปะสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

(5) 4 



๓๑ 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาเช่น  
(1)เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2)เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม . 
(3)เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม  

(5) 3 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากโครงการนี้จะต้องเช่ือมโยงต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 
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เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมก าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
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5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

(5) 
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5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 
 

5 
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5 .1 1  มี ก ารก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด  (KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

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

(5) 
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5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้ รั บ  ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
(2)วัดและประเมิน,ระดับความส าเร็จได้ 
(3)ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินการอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 85 
 

สรุปผลกำรประเมินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร คะแนนเต็ม 100 ได้ 85  คะแนน อยู่ในเกณฑ์ด ี

3.7 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคณุภำพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
 6.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งช้ีปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Salving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง  (Self- Assessment Model) 
  (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้ 
 6.2 เชิงประมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time) เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ 
 6.3 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 6.4 วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 6.5 ผลกระทบ (Impact) 
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3.8 กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่ วนต าบลโนนกอก  ได้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

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

   ประชากรได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
   ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
           มีทรัพยากรป่าชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ์  หาของป่าเพื่อการยังชีพได้ 

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

          มีการใช้สารเคมีมากข้ึนในภาคการเกษตร 
     ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  บุคลากรท่ีมีอยู่มีไม่ครบตามต าแหน่ง เครื่องมือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

  ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรสูงข้ึนทุกปี 
                   3.โอกำส (O : Opportunity) 

                       สังคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง 
          รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และสามารถเข้าถึง 
               แหล่งเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนได้ มีการจัดต้ังกองทุนต่าง  ๆเพื่อสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร 
           รัฐบาลมีการก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยยัดหลักนิติธรรม 

        บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
         ค่านิยมของประชาชนท่ีบริโภคพืชผักเกษตรอินทรีย์มีมากข้ึนเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตร 
             อินทรีย์ปลอดสารพิษ  ช่วยลดสารเคมี  ลดต้นทุนการผลิต  สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร  และช่วยให้ 
              เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน 
         ประชาชนมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากข้ึน  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาในชุมชนได้ดี 
          รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม 

    รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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4.  ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
          การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันแรงงานท่ีมีทักษะสูงข้ึน  ปัญหา 
              แรงงานต่างด้าวในสัดส่วนท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคุณภาพชีวิตต่ า  การเกิดโรคระบาด  และ 
              ปัญหาอาชญากรรมได้ 
          ประชากรในต าบลมีวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  ภาวะวัยเจริญพันธ์โดยรวม 
              ต่ ากว่าระดับการทดแทน 
          ต าบลโนนกอกมีเส้นทางเช่ือมต่อจังหวัดชัยภูมิด้านเชิงเขาเป็นเส้นทางผ่านการขนส่งยาเสพติด 

     งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

                          การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

3.9  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

  1.2 ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน 
1.3 ประชาชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนาและสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
1.4 การศึกษาส่ือการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าขั้น 

 พื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน    
1.5 มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 

1.6 มีการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน 
    1.7 ผู้สูงอายุบางครอบครัว รับภาระในการเล้ียงดูบุตรหลานแทนพ่อ แม่ ผู้ปกครองท่ีไปท างานต่างจังหวัด 

  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  2.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น   
  2.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด  
  2.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  2.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน 
   3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
  3.1 มีการส่งเสริมศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและการแปรรูป 
  3.2 มีการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนในต าบล 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 

     4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 4.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน 

  4.2 มีการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  

 



๓๕ 
 
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน 
      5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      5.2 ประชาชนมีการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

   
 



๓๖ 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม 
4.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 (๑) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามท่ีองค์กากรบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕
62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15  

พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. 2561   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

http://www.dla.go.th/


๓๗ 
 
๔.2 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 

4.2.๑ ผลกระทบน ำไปสูอ่นำคต 
 ๑. ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
 ๑) ควรด าเนินโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้

เป็นโครงการอันอับแรกของปีงบประมาณถัดไป 
2) ในการด าเนินโครงการขอให้ดูเชิงคุณภาพด้วย ในการประมาณการต้องดูจากสภาพพื้นท่ีจริง 
3) ส าหรับโครงการท่ีเสนอมาขอรับงบประมาณขอให้ ส านัก/กองท่ีรับผิดชอบท าหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานท่ี

ขอรับงบประมาณถึงเหตุผลท่ีไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณด้วย 
  4) ให้มีปฏิทินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ทราบถึงห้วงของการด าเนินโครงการและง่ายต่อการติดตาม
ประเมินผล 
  5) โครงการป้องกันและแก้ไขเด็กจมน้ า ควรจะจัดเป็นกลุ่มต าบลโดยให้ทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล     
โนนกอกได้ส่งเด็กเข้าร่วมโครงการด้วย 
   
4.3 ปัญหำและอุปสรรค  
 1.บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาของแผนการด าเนินงานเนื่องจาก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณเข้าให้ล่าช้า 
 2.บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เป้าหมายเนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 
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