
 
 
 
 
 

สวนที่  5 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การติดตามและประเมินผล 



สวนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
 การติดตามและประเมินผลเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 
 ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 ๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ๔) หัวหนาสวนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 ๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 ๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 ๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 
 ๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
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 การติดตาม   
 การติดตามนั้น จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามปถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ได เชน Gant Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนพัฒนาสามปมีการดําเนินงานในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 
 การประเมินผล   
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมิน
โครงการ ดังนี้ 
 1.เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement) 
 เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํานโยบาย   
ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลใน
ภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองดําเนินการเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยาง
กวางขวาง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําป สัมฤทธิผลรวมรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว       
โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ๒ ประการ คือ  
    1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวน คือ  
   ๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมาย      
เชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของสมาชิก
ขององคกรและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
   ๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวย
เวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน 
(Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของ
องคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 
 2.เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
  (1) การเขาถึง เนนความสําคญัในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับ
บริการสาธารณะ 
  (๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน  
  (๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทน   
ใหแกสมาชิกในสังคม 
  (๔) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการไดรับบริการ
สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม 
 3.เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ 
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 
  (1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 
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  (๒) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวนของการ
ใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
  (๓) ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความสม่ําเสมอตอภารกิจ
นั้นหรือไม 
  (๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการบริการที่รวดเร็ว 
ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปน
แนวทาง 
 4.เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน  
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 
  (1) พันธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม พิจารณาไดจาก
วิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมเปาหมาย 
  (3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวาประชาชน
ผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  (๔) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
 5.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
  (1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการและมีการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
  (๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของประชาชนผูรับบริการ 
  (๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับ
ประชาชนผูรับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมี
สวนรวมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การใหความสําคัญ
และการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา 
 6.เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
  ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มตีอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับผลหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงาน            
ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 7.เกณฑผลเสียหายตอสังคม 
  ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหายจากการ
ดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน การกอสราง
ถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ 
  (2) ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชน คาใชจายในการฟนฟู บูรณะ
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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 เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and 
indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ 

-ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม 

 การเขาถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน 
 ความเสมอภาค 

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรตอคน 
-ผลประโยชนที่แตละ
กลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง 
-การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เปนคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ 

 สมรรถนะของหนวยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการใหบริการ  
 ประสิทธิภาพการใหบริการ 

-พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายที่รับบริการ 
-จํานวนครั้งในการใหบริการ 
-ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
 การใหหลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับขอผิดพลาด 

-การจัดลําดับความสําคัญ 
-ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ 

5.การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน 

 การกําหนดประเด็นปญหา 
 การรับฟงความคิดเหน็ 
 มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา 
 ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหา 

-ระดับการมีสวนรวม 
-การปรึกษาหารือ 
-การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร
ของกลุมเปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดคาน 

-สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ 
-ความคาดหวัง 
-ผลสะทอนกลับ 

7.ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 
 ตนทุนทางสังคม 

-ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
-คาเสียโอกาส 
-ความขัดแยงทางสังคม 
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เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 
 1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
   เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน           
การประเมินความกาวหนามุงที่จะตองคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค    
ที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด 
4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)           
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดยอย
เพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณงานกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด 
  (2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย            
จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
  (3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ        
ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวางผูกพัน เงินงวด
และแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man 
- day) หรือ คน เดือน (Man - month) 
  (4) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม     
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม 
 2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลา  
ที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
เพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต  
  (2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่โครงการ     
ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพและการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับปรุงขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการ
ดําเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
  (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือน    
ที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ 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 ความถี่ ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว  
  4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
  เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปามาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน          
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบ      
ที่ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 
ประการ คือ  
  (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดผลจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจากโครงการพัฒนา     
ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ   
  (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือน        
ที่ยอมรับ เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
การปฏิบัติของการใชยวนยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละ
พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ 
 5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
  เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการ     
ที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการ
แกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
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  (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน 
ตามความรุนแรงของปญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา       
ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการนํามาใชตลอด
ชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
  (๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย 
 6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
  เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหมประกอบดวย
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
  (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
  (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงาน       
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ระดับการมี   
สวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือตอการดําเนินโครงการ 
  (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งพา
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลัง
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 
 7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
  เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ  
  (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอยใน
สังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอื่น การจัดหา
ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแก
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
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  (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
  (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรม
ระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบ
จากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน 
 8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวาการดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย 
เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ  การดําเนินงาน
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของชุมชน
ดั้งเดิม 
  เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุม
มิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มติติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและ
ตัวชี้วัดจะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปนพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตางๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปน
ตัวชี้วัดรวม (Composite indicators)    
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2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการ     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘       
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและ
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ทําหนาที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแตละไตรมาส และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก            
สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศ        
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให            
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ๑) การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน       
ตามโครงการตางๆ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ และใน
กรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ 
สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ติดตาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพรอมทั้งจํานวน
งบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
 ๑.ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม  ถึง ธันวาคม ) รายงานภายในเดือน มกราคม  
 ๒.ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม  ถึง มีนาคม ) รายงานภายในเดือน เมษายน  
 ๓.ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน  ถึง มิถุนายน ) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม  
 ๔.ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม  ถึง กันยายน ) รายงานภายในเดือน ตุลาคม  
 ๒) การประเมินผล (Evaluation) เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและ
การประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน ใน ๔ มิติ ไดแก 
  ๒.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
   ผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอผูบังคับบัญชา
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน ๒ ประเภท ไดแก 
   ๑.การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช
งบประมาณในแตละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนดําเนินงานและ
จํานวนงบประมาณที่ไดใชจายจริง 
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   ๒.การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปนการ
จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามปและแผนดําเนินการประจําป โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 
  ๒.๒ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
   เปนการประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยสํานักงานปลัด 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการดําเนินงานของทุกโครงการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณจนถึงสิ้นปงบประมาณ จากรายงานการติดตามการดําเนินงานไตร
มาสที่ ๔ ของทุกสวนราชการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานและสรุปเปนรายงานนําเสนอตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  ๒.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   โดยสํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะไดนํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามาวิเคราะหรวมกับนโยบาย        
การพัฒนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี ้

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ประกอบดวยนโยบายการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี้ 

 ๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มุงมั่นที่จะยกระดับดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการคา        
การลงทุนและการเกษตร และสงเสริมใหไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน                 
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนที่ใหครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งตําบล 
  ๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนที่ตําบลไรโคกใหครอบคลุมและทั่วถึง 
  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนที่ได
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ไดรับการถายโอน              
จากหนวยงานตางๆ และถนนที่เชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยง         
กับแผนงานโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดี
ขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเปนการ
กระจายความเจริญไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพิ่มแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค
หรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางทั่วถึง 
  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตรา           
คาน้ําประปาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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 ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได        
ลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน       
ในระดับฐานรากของตําบลโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง สงเสริมการคา   
จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
  ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมทั้ง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ําสําหรับการเกษตร การทํานา 
  ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน ๓ ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที ่๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
   ขั้นตอนที่ ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
   ขั้นตอนที่ ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก       
และนําเขา 
  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น 
  ๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่        
ขององคการบริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู       
ฝมือและภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิต
และจําหนาย  

  ๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเที่ยว 
  ตําบลไรโคกมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ดังนั้น  
จึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการทองเที่ยว ขาพเจาจึงมีนโยบายที่สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว
แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายได
ใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี ้
  ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเที่ยว รวมทั้งการปลูกไมดอกไมประดับและสรางพ้ืนที่สีเขียว 
  ๓.๒ สนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ นําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงนิเวศน          
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากข้ึน 
  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเที่ยวครอบคลุมทั้งตําบล และพื้นที่ที่ตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหทัว่ถึง 
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  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพักรับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากการ          
เขาสูประชาคมอาเซียน 

 
  ๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ และสาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกัน             
ที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษา
สรางชาติ สรางคน และสรางงาน ดังนี้ 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา
พรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลไรโคกใหดีขึ้น ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก      
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซึ่งตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
  ๔.๒ การส ง เสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให เปน เอกลักษณที่ โดดเดนของตํ าบลไร โคก                   
เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัต ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการ
ทําบุญลานตากขาว ฯลฯ เปนตน 
  ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดใหมีสนาม
กีฬา ที่ไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถ           
ใชประโยชนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
  ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานใหเปนแหลงเรียนรู                
และแหลงรายไดของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 
  ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
  ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที ่
  ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้ง
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
  ๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดข้ึนในตําบลไรโคก 
  ๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคก มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย        
ในเขตตําบลไรโคก โดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกําลังกาย พรอมเครื่องเลนเด็ก 
  ๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและชมรมกีฬาชนิดตางๆ 
     ๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนยมีสุขภาวะที่ดี สงเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
  ๔.๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
  ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัย  
และดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนา
วิชาการสูมาตรฐาน 
  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ     
ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น 
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  ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพื่อสงเสริมและพัฒนา       
ใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางทั่วถึง 
  ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคน  
ในชุมชน 
  ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  มุงเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา 
  ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม            
องคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
  ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จําเปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวม
และสรางสังคมอยูดีมีสุข 
  ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา     
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
  ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผาน   
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกตั้งแตอยูในครรภ  เพื่อใหทารกมีการพัฒนาการทางสมอง      
และมีการเจริญเติบโตทางรางกาย 
  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิ  
และองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงท ี
   
 ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรม         
หรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลไรโคก       
เห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนา     
แหลงธรรมชาติ แหลงน้ําที่สรางขึ้นใหดีอยางตอเนื่อง 
  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดลอม 
  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพ           
ที่สวยงาม 
  ๕.๔ บริการและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการ
บริหารจัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชนใหแกประชาชน 
  ๕.๕  สงเสริม  สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจน
โครงการหนาบานหนามอง 
  ๕.๖  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินเปนพื้นที่สีเขียวสําหรับเปนพื้นที่
สรางความสดชื่น  และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
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  ๕.๗  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง         
อันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓R ดังนี้ 
   Reduce   คือ  การลดการใช  การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 
   Reuse    คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซ้ํา 
   Recycle  คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชใหม 

  ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลไร โคก จะสงเสริมใหคนดี เขามาปกครองบานเมือง และบริหาร              
โดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
  ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม               
ในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับ
ผลประโยชน เพื่อประชาชนชาวตําบลไรโคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
  ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ทุกแหงในกรณี             
ที่มีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 
  ๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพื่อเปนการสรางภาพพจน สถาบัน
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับและใหความเชื่อถือ 
  ๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมืองมากขึ้น โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหาร                
สวนตําบลไรโคก ที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนที่ยอมรับ 
  ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน  กรรมการ
หมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน      
เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตําบลไรโคกเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล   
  ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.)             
ใหไดมาตรฐานระดับตําบล เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของตําบล 
  ๖.๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาที ่
  ๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง      
ทั้งตําบล เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
  ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ทั้งดานบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
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  ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ               
ทุกภาคสวนทั้งภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
  ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชน
ไดรับทราบ 
  ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและเปนหนวยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาการสราง
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
และพนักงาน พรอมทั้งสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการ
บริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบสภาทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่นควบคูไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 
  ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน        
ขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๖.๑๘  ประสานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ในพื้นท่ีอําเภอบานลาดและพ้ืนที่อ่ืนๆ สวนราชการที่เก่ียวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
 
ระยะเวลาในการติดตามประเมิน 
 ๑. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
  - ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
ประเมินผลโครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 
  - ระดับองคกร สํานักงานปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
เปนรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ ๔ จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลประจําป
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล    
ไรโคก สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 ๒. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาปละ ๑ ครั้ง กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป เพื่อใหเห็นวายุทธศาสตร การพัฒนาดานใด    
ที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบ
ความสําเร็จหรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและ
สอดคลองเพื่อนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่
จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 กําหนดใหมีการประเมินโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวิเคราะหผล และจัดทําเปนรายงานวิจัย 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคการบริหาร        
สวนตําบลไรโคก 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล            
ไรโคกจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
  -ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล            
ไรโคกจําแนกรายโครงการ 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  - สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
                         และลดตนทุนการผลิต 

- จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
- เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

                       ประชาชน 
- เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคมและพัฒนา 

                       โครงสรางพื้นฐาน 
- สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
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