
 
 
 
 
 

สวนท่ี  4 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การติดตามและประเมินผล 



สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 การติดตามและประเมินผลเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๔) หัวหนาสวนราชการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 ๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 ๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 ๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
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 การติดตาม   
 การติดตามนั้น จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบไดวาขณะนี้ ไดมีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามปถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ได เชน Gant Chart ท่ีจะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนพัฒนาสามปมีการดําเนินงานในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 
 การประเมินผล   
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมิน
โครงการ ดังนี้ 
 1.เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement) 
 เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีนํานโยบาย   
ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองดําเนินการเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยาง
กวางขวาง อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําป สัมฤทธิผลรวมรวมถึงการดําเนินงานท่ีมุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว       
โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ  
    1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   ๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมาย      
เชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของสมาชิก
ขององคกรและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
   ๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวย
เวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทน 
(Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของ
องคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 
 2.เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  
  (1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับ
บริการสาธารณะ 
  (๒) การจดัสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน  
  (๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทน   
ใหแกสมาชิกในสังคม 
  (๔) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพ่ือใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการไดรับบริการ
สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม 
 3.เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ 
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 
  (1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 
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  (๒) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวนของการ
ใหบริการท้ังในดานกลุมเปาหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 
  (๓) ความถ่ีในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความสมํ่าเสมอตอภารกิจ
นั้นหรือไม 
  (๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรท่ีมุงเนนการบริการท่ีรวดเร็ว 
ทันเวลา มีการใชทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปน
แนวทาง 
 4.เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน  
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 
  (1) พันธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหนวยงานท่ีมีตอสังคม พิจารณาไดจาก
วิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมเปาหมาย 
  (3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหหลักประกันวาประชาชน
ผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  (๔) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีจะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
 5.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
  (1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
  (๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของประชาชนผูรับบริการ 
  (๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับ
ประชาชนผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมี
สวนรวมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การใหความสําคัญ
และการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา 
 6.เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานซ่ึงเก่ียวของกับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับผลหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงาน            
ซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 7.เกณฑผลเสียหายตอสังคม 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซ่ึงสรางความเสียหายจากการ
ดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน การกอสราง
ถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ 
  (2) ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมตองแบกภาระ เชน คาใชจายในการฟนฟู บูรณะ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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 เกณฑและตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and 
indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจแตกตาง
กันไปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ 

-ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม 

 การเขาถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน 
 ความเสมอภาค 

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ไดรับจัดสรรตอคน 
-ผลประโยชนท่ีแตละ
กลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง 
-การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติท่ีเปนคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ 

 สมรรถนะของหนวยงาน 
 ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
 ความถ่ีในการใหบริการ  
 ประสิทธิภาพการใหบริการ 

-พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 
-จํานวนครั้งในการใหบริการ 
-ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
 การใหหลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับขอผิดพลาด 

-การจัดลําดับความสําคัญ 
-ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-การตัดสินใจท่ีสะทอนความ
รับผิดชอบ 

5.การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน 

 การกําหนดประเด็นปญหา 
 การรับฟงความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา 
 ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหา 

-ระดับการมีสวนรวม 
-การปรึกษาหารือ 
-การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร
ของกลุมเปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดคาน 

-สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายท่ีพอใจหรือไมพอใจ 
-ความคาดหวัง 
-ผลสะทอนกลับ 

7.ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 
 ตนทุนทางสังคม 

-ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
-คาเสียโอกาส 
-ความขัดแยงทางสังคม 
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เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 
 1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
   เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน           
การประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตองคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค    
ท่ีกําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด 
4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)           
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดยอย
เพ่ือการเกษตร สัดสวนปริมาณงานกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด 
  (2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย            
จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ
ไปแลว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
  (3) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ        
ซ่ึงครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน เงินงวด
และแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man 
- day) หรือ คน เดือน (Man - month) 
  (4) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม     
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม 
 2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดกับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลา  
ท่ีใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต  
  (2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ     
ซ่ึงนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพและการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับปรุงขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
  (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือน    
ท่ีไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติ ซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปโภค 
การคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 
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 3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 
   การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจาก
ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม                
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จ         
มากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถ        
วัดจาก จํานวนประชากร ความถ่ี ระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซ่ึงคาความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ท้ังในระยะ
สัน้และระยะยาว  
  4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
  เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปามาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน          
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบ      
ท่ีไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 
ประการ คือ  
  (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดผลจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนา     
ท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ   
  (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือน        
ท่ียอมรับ เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 
การปฏิบัติของการใชยวนยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
 5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
  เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินความตองการ     
ท่ีแทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการ
แกไขปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
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  (1) ประเด็นปญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ี
ไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน 
ตามความรุนแรงของปญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา       
ซ่ึงเปนมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอด
ชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
  (๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย 
 6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
  เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหมประกอบดวย
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตท่ีได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
  (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงาน       
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ระดับการมี   
สวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธกีารปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนินโครงการ 
  (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงพา
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ท้ังการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการ
ออกไปท่ัวภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 
 7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
  เปนเกณฑ ท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ  
  (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอยใน
สังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอ่ืน การจัดหา
ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแก
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
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  (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซ่ึงเปน
ตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี 
  (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดท่ีเนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวของกับการจัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซ่ึงจะเปนผูไดรับผลกระทบ
จากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 
 8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวาการดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพ่ือใหผู ท่ี เก่ียวของทุกฝ าย
รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย 
เพ่ือเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสรางภาระใหกับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีตองเสียไป อาทิ  การดําเนินงาน
ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชน
ดั้งเดิม 
  เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึงครอบคลุม
มิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มติติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและ
ตัวชี้วัดจะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเปนพลวัตร ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตางๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติ
จําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเปน
ตัวชี้วัดรวม (Composite indicators)    
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2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการ     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘       
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและ
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแตละไตรมาส และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก            
สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศ        
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ให            
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๑) การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน       
ตามโครงการตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ และใน
กรณีท่ีพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ 
สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ติดตาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 ๒) การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและ
การประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน ใน ๔ มิติ ไดแก 
  ๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอผูบังคับบัญชา
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน ๒ ประเภท ไดแก 
   ๑.การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช
งบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินงานและ
จํานวนงบประมาณท่ีไดใชจายจริง 
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   ๒.การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเปนการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามปและแผนดําเนินการประจําป โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 
  ๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
   เปนการประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยสํานักงานปลัด 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณจนถึงสิ้นปงบประมาณ จากรายงานการติดตามการดําเนินงานไตร
มาสท่ี ๔ ของทุกสวนราชการ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานและสรุปเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   โดยสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะไดนํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามาวิเคราะหรวมกับนโยบาย        
การพัฒนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ประกอบดวยนโยบายการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี้ 

 ๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการคา        
การลงทุนและการเกษตร และสงเสริมให ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน                 
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
  ๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอน              
จากหนวยงานตางๆ และถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยง         
กับแผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดี
ข้ึน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเปนการ
กระจายความเจริญไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค บริโภค
หรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตรา           
คาน้ําประปาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
    
 

96 



   

 ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได        
ลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน       
ในระดับฐานรากของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดี ม่ันคง สงเสริมการคา   
จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
  ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ัง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ําสําหรับการเกษตร การทํานา 
  ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ข้ันตอน คือ 
   ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
   ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก       
และนําเขา 
  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
  ๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี        
ขององคการบริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับความรู       
ฝมือและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิต
และจําหนาย  

  ๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
  ตําบลไรโคกมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายท้ังสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ดังนั้น  
จึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการทองเท่ียว ขาพเจาจึงมีนโยบายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว
แบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือเปนการสรางอาชีพและรายได
ใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 
  ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 
  ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงนิเวศน          
การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 
  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบล และพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
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  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพักรับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากการ          
เขาสูประชาคมอาเซียน 

 
  ๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ และสาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกัน             
ท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษา
สรางชาติ สรางคน และสรางงาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนา
พรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลไรโคกใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก      
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
  ๔ .๒  การส งเสริมจารีตประเพณี  วัฒ นธรรมให เปน เอกลักษณ ท่ี โดด เดนของตํ าบลไร โคก                   
เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัต ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการ
ทําบุญลานตากขาว ฯลฯ เปนตน 
  ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนาม
กีฬา ท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถ           
ใชประโยชนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
  ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานให เปนแหลงเรียนรู                
และแหลงรายไดของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยัง่ยืน 
  ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
  ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
  ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ัง
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
  ๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลไรโคก 
  ๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคก มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย        
ในเขตตําบลไรโคก โดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกําลังกาย พรอมเครื่องเลนเด็ก 
  ๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและชมรมกีฬาชนิดตางๆ 
     ๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
  ๔.๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัย  
และดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนา
วิชาการสูมาตรฐาน 
  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ     
ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนา       
ใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 
  ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคน  
ในชุมชน 
  ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  มุงเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา 
  ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม            
องคกรชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
  ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวม
และสรางสังคมอยูดีมีสุข 
  ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา     
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
  ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผาน   
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกตั้งแตอยูในครรภ  เพ่ือใหทารกมีการพัฒนาการทางสมอง      
และมีการเจริญเติบโตทางรางกาย 
  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิ  
และองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงที 
   
 ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรม         
หรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
  ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลไรโคก       
เห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนา     
แหลงธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 
  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดลอม 
  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพ           
ท่ีสวยงาม 
  ๕.๔ บริการและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการ
บริหารจัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชนใหแกประชาชน 
  ๕.๕  สงเสริม  สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจน
โครงการหนาบานหนามอง 
  ๕.๖  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเปนพ้ืนท่ี
สรางความสดชื่น  และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
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  ๕.๗  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง         
อันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓R ดังนี้ 
   Reduce   คือ  การลดการใช  การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 
   Reuse    คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซํ้า 
   Recycle  คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 

  ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครองบานเมือง และบริหาร              
โดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
  ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม               
ในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับ
ผลประโยชน เพ่ือประชาชนชาวตําบลไรโคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
  ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ทุกแหงในกรณี             
ท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 
  ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางภาพพจน สถาบัน
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ 
  ๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหาร                
สวนตําบลไรโคก ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 
  ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน      
เพ่ิมแนวคิดในการพัฒนาตําบลไรโคกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
  ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล   
  ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก รวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.)             
ใหไดมาตรฐานระดับตําบล เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของตําบล 
  ๖.๑๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 
  ๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึง      
ท้ังตําบล เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
  ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท้ังดานบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
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  ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ               
ทุกภาคสวนท้ังภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
  ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชน
ไดรับทราบ 
  ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาการสราง
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงาน พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการ
บริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบสภาทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 
  ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน        
ขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๖.๑๘  ประสานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในพ้ืนท่ีอําเภอบานลาดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
 
ระยะเวลาในการติดตามประเมิน 
 ๑. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
ประเมินผลโครงการเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 
  - ระดับองคกร สํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
เปนรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี ๔ จึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลประจําป
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล    
ไรโคก สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 ๒. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาปละ ๑ ครั้ง กอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตร การพัฒนาดานใด    
ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบ
ความสําเร็จหรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและ
สอดคลองเพ่ือนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ี
จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 
 กําหนดใหมีการประเมินโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือวิเคราะหผล และจัดทําเปนรายงานวิจัย 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคการบริหาร        
สวนตําบลไรโคก 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล            
ไรโคกจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล            
ไรโคกจําแนกรายโครงการ 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  - สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน 
                         และลดตนทุนการผลิต 

- จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
- เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

                       ประชาชน 
- เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคมและพัฒนา 

                       โครงสรางพ้ืนฐาน 
- สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
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