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คำนำ 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในธันวาคมของทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองอินทร์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตาม
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร     ส่วนตำบลโนนทองอินทร์สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
                                                           พฤศจิกายน 2563 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามาร ถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่น
ตำบลโนนทองอินทร์จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองอินทร์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนทีแ่วดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้     
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ ้นตั้งรับให้มั ่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ให้เกิดประโยชน์เพื ่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ      
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



๖ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแลว้ว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ซ่ึง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน 
ทองอินทร์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองอินทร์ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนนทองอินทร์หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น   คัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น  คัดเลือก จำนวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น  
                                                                        คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล       
โนนทองอินทร์ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนทองอินทร์ได้กำหนดการแบ่งขั ้นตอนเพื ่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้                  
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขยีนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองอินทร์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   
โนนทองอินทร์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ง             
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อินทร์กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองอินทร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองอินทร์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่ มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อินทร์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองคร์วม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อินทร์กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธี ในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อินทร์กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทองอินทร์ 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์จะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง 
ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์แต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื ่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล         
โนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

 
 

ส่วนที่ 2   
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
  “หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี” 
 

พันธกิจ 
  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอันเป็นสภาพที่พึง
ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแยกเป็นกลุ่มที่
จะพัฒนา ๗ ด้าน คือ  
  ๑. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
  ๒. แผนงานพัฒนาคนและสังคม  
  ๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๔. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ  
  ๕. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร  
  ๖. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๗. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

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



๑๓ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
คำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั ้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การดำเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น √  
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพกา 
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

แบบที่  ๑  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๕ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 

คำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานใน เดือนตุลาคมที่ผ่านมา – ธันวาคม 
ปีปัจจุบันหรือไตรมาศท่ี ๑ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
   2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 



๑๖ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1   25๖๑ ปีที่ 2  256๒ ปีที่ 3  256๓ ปีที่ 4  2564 ปีที่ 5  2565 รวม 
จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 
12 520,000 25 3,530,000 18 1,230,000 18 1,230,000 73 6,151,000 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

- - 
19 3,415,000 27 3,915,000 27 3,865,000 25 3,715,000 98 14,910,000 

3. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 9 400,000 9 430,000 9 430,000 8 380,000 98 1,640,000 
4. การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- - 
  - - - - - - - - - 

5. การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - 
57 59,320,350 76 149,395,550 69 66,479,750 57 54,205,650 259 329,401,300 

6. การพัฒนาดา้นเมืองและการ
บริหาร 

- - 
7 525,000 14 3,945,000 11 2,645,000 8 545,000 40 7,660,000 

7. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและ
สังคม 

- - 
30 9,130,400 37 8,860,000 33 8,770,000 34 20,220,000 130 46,380,400 

รวม - - 134 73,310,750 188 170,075,550 167 83,419,750 150 80,295,650 698 406,142,700 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

๒. สรุปผลจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 25๖3  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
เสร็จ 

จำนวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 15.38 - - 17 12.32 - - - - 25 13.30 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

20 38.46 - - 7 5.07 - - - - 27 14.36 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1.92 - - 8 5.80 - - - - 9 4.79 
4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- - - - - - - - - - -   

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 7.69 - - 72 52.17 - - - - 76 40.43 
6. การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 4 7.69 1 100 9 6.52 - - - - 14 7.45 
7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

12 23.08 - - 25 18.12 - - - - 37 19.68 

รวม 49 94 1 100 138 100 - - - - 188 100 
 
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  (50x100)/188 = 26.60 
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ  (138x100)/188 = 73.41     
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 



๑๘ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน  188  โครงการ   
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2563 จำนวน  50  โครงการ     
 
 
 



๑๙ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

  แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
2. รายงาน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2๕๖3 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 25๖3 
 

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25 
8 

2. การจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 27 20 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 
4. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ - - 
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76 4 
6. การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 14 5 
7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 37 12 

รวม 188 50 
 

คิดเป็นร้อยละ  26.60  ของโครงการทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน 
 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
4. กิจกรรมดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
5. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
6. วัสดทุางการเกษตร 
7. โครงการคลองสวยนำ้ใส 
8. โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ 
  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. โครงการจัดซื้อหนังสือสำหรับ ศพด. 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบเรียน 
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัวสำหรับ ศพด. 
5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. 
6. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

นอกระบบให้เพียงพอ 
8. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ศพด. 
9. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและนอก

ระบบให้เพียงพอ  
10. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
11. กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
12. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน ์
13. โครงการสนบัสนนุกิจกรรมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
14. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
15. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
16. โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
17. ค่าจัดการเรียน การสอน 
18. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
19. ค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
20. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 



๒๑ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1. โครงการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการขุดลอกหนองบ้าน ม.5 
2. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นเหลา่สวนกล้วย หมู่ 2 – เขตตำบลหนองหลัก 
4. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 
1. โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธแีละพระราชพิธีต่าง ๆ 
2. โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่

ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
3. โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรในสงักัด

อบต.และผู้นำภาคีเครือข่ายของอบต.โนนทองอินทร์ 
4. โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชานของอปท. อำเภอกู่แก้ว 
5. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนนุการจัดประชุม

ประชาคมแผนพฒันาท้องถิ่น 
6. โครงการก่อสร้างหอประชุมและต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.โนนทองอินทร์ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

1. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
3. โครงการอบรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
4. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
5. จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
6. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
7. สนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
8. สำรองจ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ

ต่าง ๆ 
9. โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
10. โครงการพาทำ นำทาง สร้างจิตสำนึก ร่วมพฒันาบา้นเมือง 
11. อุดหนุนโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข 
12. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตา้นยาเสพติด 

 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖3 

ส่วนที่ ๔ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและในปีงบประมาณ  25๖3 ที่ผ่านมาจากการ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาประจำปี สามารถแยกปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้   

1. จำนวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการบริหาร 
จัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าทำให้ไม่ทันดำเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้น ๆ 
3. จำนวนโครงการที่จะดำเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้น ๆ ทำให้

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.  โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ๆ ควรเป็นโครงการที่
สำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

2. ควรมีการสำรวจโครงการที่จะดำเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพ่ือสะดวกต่อ
การบริหารจัดการ 
  3. ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจึงทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา งบประมาณมีขีดจำกัด ในการจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควร
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจำนวนงบประมาณท่ีได้รับ 
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์และทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  
 
  
 

 


