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ค าน า 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑  ได้ก าหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด า เนินการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังก ล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปีเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองอินทร์ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองอินทร์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

                                                           ธันวาคม 2561 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์จึง
เป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองอินทร์สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ ง ส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน 
ทองอินทร์ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับ
ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลโนนทองอินทร์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้ อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น   คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  
                                                                        คัดเลือก จ านวน 2 คน  



๖ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล       โนน
ทองอินทร์ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนทองอินทร์ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิ เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้                  
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  



๗ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองอินทร์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์มี
อ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ัง             โดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

ประกาศใช ้

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

เสนอ เสนอ 

 

เสนอ 



๘ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองอินทร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ธันวาคม เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็ น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองอินทร์ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองอินทร์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ส่วนที่ 2   
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และจดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
  “หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี” 
 

พันธกิจ 
  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา อบต.อันเป็นสภาพท่ีถึง
ประสงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นท่ียอมรับของประชาคม โดยแยกเป็นกลุ่มท่ีจะ
พัฒนา ๗ ด้าน คือ  
  ๑. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ๒. แผนงานพัฒนาคนและสังคม  
  ๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๔. แผนงานพัฒนาแหล่งน้า  
  ๕. แผนงานพัฒนาการเมืองการบิหาร  
  ๖. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๗. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและผังเมือง  
  ๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ  
  ๓. การพัฒนาดานบุคลากร ความเข้มแข็งของชุมชน และการบริการประชาชน  
  ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ  
  ๕. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 



๑๒ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคมนาคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน √  
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพกา 
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
 
 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 



๑๔ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาส่ีปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานใน เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา – ธันวาคม ปีปัจจุบันหรือไตรมาศ
ท่ี ๑ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
   2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 
  (1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรายไตรมาส (๓ เดอืน) 



๑๕ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสีป่ ี
   ๑. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1   25๖๑ ปีท่ี 2  256๒ ปีท่ี 3  256๓ ปีท่ี 4  2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 230,000 5 640,000 6 690,000 3 120,000 20 1,680,000 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 3,060,000 15 2,660,000 16 2,760,000 14 2,590,000 63 11,070,000 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 490,000 8 440,000 9 490,000 6 400,000 32 1,820,000 
4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 8 2,220,000 7 2,000,000 6 1,300,000 2 200,000 23 5,720,000 
5. การพัฒนาด้านคมนาคม 17 4,860,000 15 5,450,000 12 34,090,000 5 900,000 49 45,300,000 
6. การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 28 13,735,000 26 13,655,000 26 15,605,000 22 13,445,000 102 56,440,000 
๗. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 18 3,090,000 17 2,590,000 18 3,090,000 17 2,495,000 70 11,265,000 

รวม 104 27,685,000 93 27,435,000 93 58,025,000 69 20,150,000 359 133,295,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. สรุปผลจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาส่ีปี ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๑  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการทีเ่สร็จ จ านวนโครงการทีอ่ยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการทีย่ัง

ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่มี

การยกเลกิ 
จ านวนโครงการที่มีการ

เพิ่มเติม 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 9.52 - - -  - - - - 6 5.77 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 19.05 - - 6 14.63 - - - - 18 17.31 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 6.35 - - 5 12.20 - - - - 9 8.65 
4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 1 1.59 - - 7 17.07 - - - - 8 7.69 
5. การพัฒนาด้านคมนาคม 8 12.70 - - 9 14.29 - - - - 17 16.35 
6. การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 21 33.33 - - 7 17.07 - - - - 28 26.92 
๗. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 11 17.46 - - 7 17.07 - - - - 18 17.31 

รวม 63 100 - - 41 100 - - - - 104 100 
 

 

โครงการท่ีปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (63x100)/104 = 60.57  
ของโครงการท้ังส้ินท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 

โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  (41x100)/104 = 39.42      
ของโครงการท้ังส้ินท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 

จ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  104  โครงการ   
ต้ังงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 จ านวน  63  โครงการ     
 
 
 



๑๗ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
  แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
2. รายงาน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2๕๖๑ 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 25๖๑ 
 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6 6 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 18 12 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 4 

4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 8 1 

5. การพัฒนาด้านคมนาคม 17 8 

6. การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 28 21 

๗. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 18 11 

รวม 104 63 
 

คิดเป็นร้อยละ  60.58  ของโครงการทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๔ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและในปีงบประมาณ  25๖๑ ท่ีผ่านมาจากการ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาส่ีปีและแผนพัฒนาประจ าปี สามารถแยกปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้   

1. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการบริหาร 
จัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท าให้ไม่ทันด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
3. จ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ท าให้

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
  1.  โครงการท่ีน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการท่ี
ส าคัญ และจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

2. ควรมีการส ารวจโครงการท่ีจะด าเนินการและต้ังงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อ
การบริหารจัดการ 
  3.ในปีท่ีผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจึงท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา  งบประมาณมีขีดจ ากัด  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควร
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณท่ีมีอยู่หรือใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์และท าให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  
 
  
 

 


