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คาํนาํ 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)       

ขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ (ระหวางวันท่ี           

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๕๙ เพ่ือเสนอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ

วาควรมีการ แกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในสวนใดบาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล ตลอดจนประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด วาเปนไปตาม

เปาหมายหรือแผนงานท่ีระบุไวหรือไมอยางไร และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

จันอัด สอดคลองกับแนวนโยบายของรฐับาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

หวังวารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ขององคการ

บริหารสวนตําบลจันอัด ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

ตําบลจันอัด และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมตอไป 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

******************* 

 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในปจจุบัน 

เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวไดโดยจะ 

ปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตาม

และประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซ่ึงไดแก “องคการบริหารสวน

จังหวัด”  ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการติดตามและจากการประเมินผล        

รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบ

สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรท่ีดี

หรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว เพียงใด              

การดําเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของ

แผนตอไปในอนาคต 

การติดตาม 

เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวา

ไดปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไมและอยูในระยะเวลา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไมเพ่ือเปนขอมูล

ยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพ่ือใหคําแนะนํา

ชวยเหลือ แกไขอํานวยความสะดวก ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล 

เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน                

การประเมินผลจึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของ

แผนงานโครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน 

2.1 เพ่ือใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3 เพ่ือใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และนําขอมูลท่ี

ไดไปเปนขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
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ความสําคัญของการติดตาม 

การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย

โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร

จะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทาง

ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) 

ดําเนินงานตาง ๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการ

ติดตามความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของสวนตางๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ความสําคัญของการประเมินผล 

       การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตาม เพราะ

ผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการ

ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร 

นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ 

วามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

ถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ 

การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมอยางเปนระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได 

     “กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล” จุดเริ่มตนของระบบการติดตามเริ่ม

จากการไดรับทรัพยากรซ่ึงเปนปจจัยนําเขา ไดแก แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ/บุคลากร และทรัพยากร  

อ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินงานโดยมุงเปนการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเวลา (Input  

monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดาเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนาไปสูการ

ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมา

ประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและ

ประเมินผล จะไดรับผลกระทบจากการจัดทาแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและ

เอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาท่ีของระบบไปได หากแต

แผนไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ   

ก็อาจทาใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปญหาได 
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การประเมินผลจะดําเนินการ 3 วิธี คือ  

วิธีการท่ี 1 จะใชรูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานเปนเชนไร ควรมีการปรับปรุงแกไขในกิจกรรมใดบาง ตามขอเสนอแนะซ่ึงจะ

ดําเนินการกับทุกโครงการ  

วิธีการท่ี 2  คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลจันอัด ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดให แบงเปน 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจนอย ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

2) ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตางๆ โดยให

คะแนนต้ังแต 1 ถึง 10 โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตพ้ืนท่ี สรุปเปนขอมูลนําเสนอผูบริหาร เปน

ขอมูลตดัสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการตางๆ ตอไป  

วิธีการท่ี 3 จะเปนการรายงานความกาวหนาและกําหนดในเรื่องของการใชจายเงินงบประมาณ

วามีการใชจายเงินงบประมาณไปเทาไรในการประชุมทุกครั้ง 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามผลการดําเนินงาน จะดําเนินการประเมินผลการติดตามประเมินผล 2 ครั้ง/ป หรือ

ขณะดําเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ ปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให

เปนไปตามระยะเวลากําหนด บรรลุเปาหมายท่ีวางไว และติดตามโครงการหลังแลวเสร็จ เพ่ือสรุปผลสําเร็จ

ของโครงการ สวนการประเมินผลการดําเนินงานหลังสิ้นปงบประมาณ ท้ังนี้ตองแลวเสร็จกอนสิ้นเดือน

ตุลาคม เพ่ือสรุปนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน สภาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด คณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด และปดประกาศใหประชาชนทราบ เพ่ือสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิด

ความโปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการท่ีดีในท่ีสุด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือ

กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา

สามปและประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามป ดังนี้ 

 1.1  การกําหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

       (1)  ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 

         (2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  

(3)  ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
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(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5)  ประสิทธิผล (Effetiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 

(6)  ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ี

เกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  

(7)  การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี
กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
แผนสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือ
ความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
   1.2  การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามป  อาจกําหนดแนวทาง  ดังนี้        
   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
   (2 )  การประเ มินผลโครงการ (Project Evaluation)  หรือ  การประเ มิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ข้ันตอนท่ี 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา
สามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ข้ันตอนท่ี 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

  ข้ันตอนท่ี 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละสองครั้ง 
          ข้ันตอนท่ี 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น
หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป 
และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินได 
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องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้  ประกอบไปดวย

องคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และ

สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 

  1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง “มี”      

เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร 

ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซ่ึงแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีมีอยูแลวจะถูก

สงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปน หนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพ่ือเปนการรวบรวม

ฐาน ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT ตอปจจัยนําเขาก็คือ 

การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือ อยางไร 

    2. สวนของกระบวนการติดตาม  (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรของทองถ่ิน ท้ังในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล    

ซ่ึงไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว 

เปนการติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการ

บริหารสวนจังหวัด เปนหนวยในการประสานแผนทองถ่ินในระดับจังหวัด ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนนี้เปน

ชวงท่ีทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้       

การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early  Warning  System)  

วาแผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ

สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได 

ซ่ึงการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้ง

นี้ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก  แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยการติดตามการดําเนินการของโครงการและการ

เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal)  เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก

เรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผน

ยุทธศาสตร   ท่ีผานมาในแตละป ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังจัดทํา

รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด เพ่ือเปนหนวยในการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของได และเปน 
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หลักฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมินผลลัพธ ไดแก  

1. แบบรายงานแบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   

2. แบบรายงานแบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอผลการดําเนินงาน

ของ  เทศบาลในภาพรวม 

3. แบบรายงานแบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอการดําเนินงานใน

แตละยุทธศาสตร 

 

แบบการติดตามและประเมินผล

ประเมินผล  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผน ฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดทาํแผนยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนิน 

งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนนิงานของ

องคการปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนนิงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยทธศาสตร 
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แบบการติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค ข้ันตอน วิธีการ และองคประกอบตาง ๆ คือ 

• แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเมินตนเองและสําหรับองคการบริหาร 

สวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละทองถ่ินวามีการดําเนินการเปนไปตาม

ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรวามีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตอง

หรือไม โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรแลว 

• แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ  

(1) การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ป  

(2) ผลการดําเนินงาน และเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ผลประโยชน 

1) เปนเครื่องมือสําหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปน

เครื่องมือในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป และโครงการท่ีไดรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  เพ่ือใหรับทราบถึงสถานการณในการดําเนินงานวาแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด สามารถ

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม 

2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในภาพรวม  

ระยะเวลาในการติดตาม 

          จํานวน 2 ครั้ง/ป  

 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 

• แบบท่ี 3  แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

         แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 สวน คือ  

1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

2) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร  

3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
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ผลประโยชน 

1) เปนเครื่องมือสําหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปน

เครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว (Output)  

2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใชในการติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในภาพรวม (Outcome and Impact) 

ระยะเวลาในการติดตาม 

          จํานวน 2 ครั้ง/ป  

 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 

• แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในภาพรวม  

         เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูท่ีเก่ียวของตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

          เก็บขอมูลจากประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินองคกรในแตละป ๆ เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง 

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

องคประกอบของแบบ 

          แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม ประกอบ

ไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ 2 สวนคือ 

         สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

         สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 

5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

9) ผลประโยชนประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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•  แบบท่ี 3 /3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือใน

การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

 เก็บขอมูลจากประชาชน และผูเก่ียวของเพ่ือประเมินองคกรในแตละป 

องคประกอบของแบบ 

 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร

ประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ 2 สวนคือ 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

4) มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

8)  ผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม     

องคกรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ขอ  28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา 

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปแลละอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
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 ขอ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง

ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน 

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

  (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ  30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

           (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย

และรายละเอียดของงานท่ีมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

  (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

   (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลจันอัด ท่ี 196/2559 ลงวันท่ี             

11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

จันอัด และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลจันอัด ท่ี 209/2559  ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แตงตั้ง

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

ประกอบดวย 

1.  นายสุวรรณ  เสือจนอัด   สมาชิกสภา ฯ  ประธาน 

2.  นายเสริม  กอบัวกลาง   สมาชิกสภา ฯ  กรรมการ 

3.  นายเทวินทร  ดงอุทิศ   สมาชิกสภา ฯ  กรรมการ 

4.  นางทิพย  กอทรายกลาง   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ 

5.  นายสมพร  สอบใหม   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ 

6.  นายศิลปกรณ  ใจคุณ   ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 

7.  นายพยุงศักดิ์  เสริฐสูงเนิน  ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 
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8.  นายกิตตินันท  ศุภพล                          ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

9.  นายแกว  ปลั่งกลาง   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

10. นางจีรวรรณ  ชูชาต ิ   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

11. นางนุสรารัตน  สุวรรณะคํา  ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ/เลขานุการ 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด ไดกําหนด

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

1. ใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการท่ีตั้ง

งบประมาณไวตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 2 ครั้ง  ในรอบป  คือ 

  ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม – มีนาคม) 

  ครั้งท่ี 2  (เมษายน – กันยายน) 

2. นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถ่ินปท่ีดําเนินการนํามาสรุปโครงการท่ี

ดําเนินการจริงจากโครงการท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาสามปวามีการดําเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเปนรอยละ

เทาไร 

3. ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด ปละ 1 ครั้ง โดยใชแบบประเมินตามคูมือการติดตามและประเมินผลการ

จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด        

โดยรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหาร

ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบ อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป  



 12   
       

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ระหวางป พ.ศ.2560–2562 ขององคการ

บริหารสวนตําบลจันอัด ซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเพ่ือใหวิสัยทัศนประสบความสําเร็จ โดยให

ความสําคัญในการพัฒนาควบคูกันไปทุกดาน แตการพัฒนาในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานจะมีสัดสวนมากกวา

ดานอ่ืน เนื่องจากเปนผลจากการประชาคมท่ีเสนอความตองการเขามาเปนจํานวนมาก แตการพัฒนาในดาน

อ่ืนก็จะมีการพัฒนาใหเพ่ิมข้ึนและใหครบทุกดาน 
 

1.  วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น (VISION) 

 “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางมั่นคง และ

ยั่งยืน สรางเสริมชุมชนเขมแข็งรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคมอาเซี่ยน ภายใตหลักธรรมา  

ภิบาล” 

2. พันธกิจ (MISSION) 
       ๑.  จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และใชเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 

      ๒.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

       ๓.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สงเสริมแรงงานฝมือเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงานอาเซ่ียน สนับสนุน

การสรางรายไดของประชาชน 

 ๔.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี สงเสริมการทองเท่ียว 

และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 ๕.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 

 ๖.  การปองกันและบรรเทาโรคติดตอในพ้ืนท่ี 

 ๗.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 ๘.  ใหการบริการแกประชาชน และบริหารราชการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 ๙.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

    

3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
 ๑.  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และประกอบอาชีพการเกษตรอยางเพียงพอ 

 ๒.  การพัฒนาและบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวก เสมอภาค และท่ัวถึง 

 ๓.  สงเสริมศักยภาพของประชาชน และแรงงานในพ้ืนท่ีใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 

 ๔.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต รักษาวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี มีการสงเสริมดานการทองเท่ียว มีความภาคภูมใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน 

 ๕.  สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ไดรับการสงเสริมพัฒนา และไดรับการดูแลอยาง

เหมาะสม 
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 ๖.  โรคติดตอในพ้ืนท่ีไดรับการปองกันมิใหเกิดข้ึนและบรรเทาเม่ือเกิดปญหาโรคติดตอในพ้ืนท่ี 

 ๗.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือบรรเทาปญหาความเดือนรอยจากสาธารณภัย 

 ๘. ประชาชนไดรับการบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม การบริหารราชการสามารถ

ตรวจสอบได 

 ๙.  ประชาชนชวยกันบํารุงรักษาสภาพแวดลอม ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สรางทดแทนท่ี

สูญเสีย ท้ิงขยะในท่ีรองรับ 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2558 – 2561 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน “โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ศูนยกลาง Logistic 

อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ และสรางสังคมสิ่งแวดลอม

ท่ีมีคุณภาพใหโคราชเปนเมืองนาอยูรองรับประชาคมอาเซียน) 

เปาประสงครวม 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตร

แบบครบวงจร สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การทองเท่ียว และ OTOP 

2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายไดกระจายโอกาสใหคนจน สงเสริม

พัฒนาดานการศึกษา และสาธารณสุขอยางมีคุณภาพใหครอบคลุมและเทาเทียมทุกกลุม 

3. เพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแกไขปญหามลภาวะ 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพ่ือเปนครัวของโลก (Food Valley) 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

3. พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเปนครัวของโลก 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เพ่ือสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมเปน Food Valley 

2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนชวยลดตนทุนการผลิต 

3. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและจําหนายสินคา OTOP 
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แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาปจจัยแวดลอมการผลิตสินคาเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนสง และระบบ  

โลจิสติกส ไปสูภูมิภาคอินโดจีน 

2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการ SMEs และผูบริโภคในอาเซียน 

3. แปรรูปสินคาเกษตรเปนพลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

4. เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทาเทียม 

2. สงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ 

3. ดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 

 

4. สรางการจางงาน รายได และการเขาถึงแหลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใหแกแรงงาน 

5. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตางดาว อาชญากรรม คุมครอง

สิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลภาวะ 

3. เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับสาธารณภัยตาง ๆ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการเมืองนาอยูแบบบูรณาการ 

2. ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรางเมืองสีเขียว 

3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียม 

2. เพ่ือแกไขปญหาและลดผลกระทบจากความเดือดรอนของประชาชน 

3. เพ่ือควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีใหมีสมรรถนะสูงทันสมัยเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 

5. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.

2560–2562) 
ยุทธศาสตรท่ี  1.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือป 

2538 เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท่ี  2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  

  แนวทางการพัฒนา 

2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

2.4 สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคม

อาเซียนในทุกดาน 

2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร  

 แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด

พันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําการเกษตร อาสาสมัครการเกษตร 

3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
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3.5 สนับสนุนการทําเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจําหนายและเพ่ือ

การอนุรักษ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และชุมชนใหเขมแข็ง 

4.2 สงเสริมความเขมแข็งชุมชน 

4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ดอยโอกาส 

ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน 

4.5 ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

4.6 ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม สราง

ชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  

 แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ

ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน

และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน 

6.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

 6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน

เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
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6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

 แนวทางการพัฒนา 

7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช เพ่ือการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว และสรางเครือขาย 
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการสราง
ความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 8.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 

8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงาน เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายในองคกร   
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   

 

ยุทธศาสตรท่ี  9.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 แนวทางการพัฒนา 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ  

9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของ 

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 

9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ โดยสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

10.1 พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความ

อุดมสมบูรณ 

10.2 รณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ินทุกระดับ 

  10.3 จัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
1.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 

1.2 การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล ใหประชาชนไดใช

สญัจรไป – มา สะดวกรวดเร็ว 

1.3 การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค – บริโภค หรือเพ่ือ

ใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมท่ัวถึง 

1.4 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ 

1.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลจันอัดใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

2.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 

จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได ลดรายจายใหกับประชาชนทุก

ระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย รวมท้ัง

สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 

2.2 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนในการเพ่ิมรายได

ใหแกประชาชน 

2.3 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 

2.4 สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ACC) 

2.5 สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 

3.  นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข 

จะสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรม ในการสราง

งานและสรางรายได ดังนี้ 
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3.1 การสงเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณี

สงกรานต งานวันขาว ฯลฯ 

3.2 สนับสนุนนโยบายในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดผูติดยาเสพติดรวมท้ังจัดใหมีวัสดุ/

อุปกรณกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬาตําบล 

3.3 สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดวยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 

3.4 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด 

3.5 เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณและแกไขปญหาโรคระบาดตางๆ 

3.6 สงเสริมใหประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง มีการออกกําลังกายโดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหา

เครื่องออกกําลังกาย พรอมเครื่องเลนเด็ก 

3.7 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

3.8 พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 

3.9 สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใชในการสืบคนหาขอมูลและเขาถึงเครือขาย

ตาง ๆ ในการเรียนรู 

3.10 สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.11 สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน 

3.12 สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ 

4.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พ้ืนฟูสภาพและปองกันการเสื่อมโทรม หรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดังนี้ 

4.1 รณรงคใหประชาชน เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดูแลรักษา

และพัฒนาแหลงธรรมชาติใหดีตอเนื่อง 

4.2 สงเสริม สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู โครงการหนาบานนามอง 

4.3 สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีสีเขียว สราง

ความสดชื่น และสงเสริมการปลูกปาชุมชน เปนตน 

5.  นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมุงสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนี้ 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ยึดหลัก รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน เพ่ือสวนรวมของประชาชนตําบลจันอัด 

5.2 สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลจันอัด ปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ เปนท่ียอมรับ 

5.3 มุงเนน พัฒนาฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร สมาชิก อบต. ผูนําชุมชน อสม. อปพร. 

พนักงานสวนตําบลตลอดจนพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ เพ่ือประโยชนสวนรวม

ของประชาชนตําบลจันอัด 
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5.4 ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงาน หรือสถานท่ีราชการ รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน

ใหเหมาะสม เพ่ือสะดวกในการมาติดตอราชการของประชาชนท่ัวไป 

5.5 จัดหา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหเพียงพอ 

5.6 สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของ อปพร. อสม. ฯลฯ ท้ังดานบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เปนตน 

5.7 สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาวตาง ๆ วารสารเผยแพรกิจกรรมให

ประชาชนไดรับทราบท่ัวถึง 

5.8 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/หมูบาน ในการจัดทําแผนชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ    

การทํางานขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

การกําหนดของนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด ดังกลาวไดวางอยูบนพ้ืนฐานความ

เปนจริงของดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง งบประมาณ และสถานการณในปจจุบัน ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะ

ประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา

ชุมชน กลุมอาชีพตาง ๆ ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือพ่ีนอง

ประชาชนตําบลจันอัด กระผมพรอมคณะผูบริหารจะบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจันอัดใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามนโยบายท่ีแถลงดังกลาว เพ่ือประโยชนของทางราชการและประโยชนสุขของประชาชนชาว

ตําบลจันอัด 

 

7. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  

   ขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560-2562) เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด มียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการ

ใหประสบความสําเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน 21 แนวทาง  

ซ่ึงเปนการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุวัตถุประสงค มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาดานแหลงน้ํา 

 

 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงแหลงน้ํา คลองธรรมชาติ เพ่ือการอุปโภค – 

บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

1.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาตําบลใหเพียงพอและท่ัวถึง 

1.3 กอสราง ปรับปรุง ฝายน้ําลน ทํานบก้ันน้ํา/ฝายกักเก็บน้ํา 

2. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

  

2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงซอมแซม ขยายถนน  ไหลทาง – ทางเขา 

สะพาน ทอ – รางระบายน้ํา 

2.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงระบบไฟฟา ขยายเขตการใชไฟฟา ไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

2.3 จัดทําผังเมือง ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

3.1 สงเสริมกลุมอาชีพ เพ่ิมทักษะกลุมอาชีพ สงเสริมดานการเกษตร 
3.2 จัดหางานและชวยเหลือประชาชนท่ียากจน 
3.3 สงเสริมผลิตภัณฑพ้ืนบาน สินคาเกษตร จัดหาตลาดจําหนายสินคา 

4. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 

 

4.1 สงเสริมดานการศึกษาในทุกระดับ 
4.2 สงเสริมดานการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และการทองเท่ียว 
4.3 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ สรางความเขมแข็งชุมชน 
4.4 สงเสริมดานการสุขภาพแกประชาชน 
4.5 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.6 การสงเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
4.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการบริหาร  

 

5.1 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดานการเมือง 
การปกครอง การบริหารแกประชาชน และการพัฒนาบุคลากรของ อบต. 

5.2 การพัฒนารายไดของ อบต. 
5.3 การพัฒนาการบริการแกประชาชน จัดหาเครื่องอํานวยความ

สะดวก เครื่อง เครื่องใช กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเพียงพอ 

6. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม 

6.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ี 

6.2 การปลูกปาชุมชน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทําลาย

สิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ 
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ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

 

 
แบบที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ของทองถ่ินโดยตนเอง 
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แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

 
 

ประเด็นการประเมิน มี 

การดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนนิงาน 

สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ /  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน      

    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

/  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /  

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล /  

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /  

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ     

    พัฒนาทองถ่ิน 

/  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ศักยภาพของทองถ่ิน 

/  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ยุทธศาสตรจังหวัด 

/  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /  

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน /  

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /  

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /  

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร /  
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กระบวนการติดตาม 

(Process) 

 

 
แบบที่  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบติดตามผลการดําเนินงาน 

ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2560 

สวนที่  1  ขอมลูทั่วไป   

1.  องคการบริหารสวนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

          2.  ครั้งท่ี 1 (ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป  

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 
 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

แหลงน้ํา 
21 17,525,550 5 5,522,750 3 1,022,750 29 24,071,050 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน  
17 3,101,400 23 5,411,900 15 4,127,150 55 12,640,450 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
16 877,000 16 909,000 16 877,000 48 2,663,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคม 
42 6,204,000 42 6,204,000 42 6,204,000 126 18,612,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหาร 
12 6,010,000 11 4,960,000 11 4,960,000 34 15,930,000 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม 

7 370,000 7 370,000 7 370,000 21 1,110,000 

รวม 115 34,087,950 104 23,377,650 94 17,560,900 313 75,026,500 
 

 

4.  จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป  2561 ป 2562 รวม 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

แบบครบวงจรเพื่อเปนครัวของโลก 
4 135,000 4 135,000 4 135,000 12 405,000 

 2. ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 
45 6,946,000 54 6,978,000 54 6,946,000 162 20,870,000 

 3. พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 
45 20,996,950 35 11,304,650 25 5,519,900 105 37,821,500 

4. การบริหารราชการแบบบูรณา-

การตามหลักธรรมาภบิาล 
12 6,010,000 11 4,960,000 11 4,960,000 34 15,930,000 

รวม 115 34,087,950 104 23,377,650 94 17,560,900 313 75,026,500 
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5.  การเบิกจายงบประมาณป 2560 ( ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม 2560 ) 

ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ

ตาม 

ขอบัญญัติ 

งบประมาณ

ตาม 

ขอบัญญัติ 

จํานวน

โครงการกอ

หนี้ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

งบประมาณ

กอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

จํานวน

โครงการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลง

นํ้า 
3 494,000 - - - - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  
14 2,867,500 - - 2 180,500 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
3 90,000 - - - - 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 27 11,926,263 - - 12 5,800,926.92 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหาร 
6 1,646,500 - - 2 249,746 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดาน

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 
3 90,000 - - 1 34,106 

รวม 57 17,136,263 - - 17 6,265,278.92 

 

6.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2560 ( ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม 2560 ) 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูระหวาง

ดําเนินการ  

จํานวนโครงการ 

ที่ยังไมดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี

การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานแหลงน้ํา 
- - - - 21 100 - - - - 21 100 

2.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน  

2 11.76 - - 15 88.24 - - - - 17 100 

3.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
- - - - 16 100 - - - - 16 100 

4.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม 
12 28.57 - - 30 71.43 - - - - 42 100 

5.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

บริหาร 

2 16.67 - - 10 83.33 - - - - 12 100 

6.ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม 

1 14.29 - - 6 85.71 - - - - 7 100 

รวม 17 14.78 - - 98 85.22 - - - - 115 100 
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 เกณฑในการพิจารณา  :    (1)  ทําการเปรียบเทียบขอมูลวามีโครงการที่เสร็จมากนอยเพียงใด  เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาในการดําเนนิโครงการตามแผน 

  (2)  หากมีรอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็แสดงใหเห็นวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ในทางกลับกันหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สัดสวนของโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเทาไร ยอมสะทอนใหเห็นวาแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ  ไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2560 รวม 6 ยุทธศาสตร จํานวนโครงการตามแผน มีทั้งสิ้น 131  

โครงการ จํานวนโครงการที่นํามาตั้งงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ  ประกอบดวย จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ จํานวน  

17  โครงการ คิดเปนรอยละ 14.78  โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 98 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.22 ซึ่งตามผล

การดําเนินงานดังกลาว แสดงใหเห็นวาการดําเนินการตามแผนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากรอ

งบประมาณ  

    

7.   การเบิกจายงบประมาณป 2560 ( ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม 2560 ) 
 

ยุทธศาสตร 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา - - - - - - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  180,500 1.05 - - 180,500 6.30 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - - - - - - 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 5,800,926.92 33.85 - - 5,800,926.92 33.85 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 249,746 1.46 - - 249,746 1.46 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
34,106 0.20 - - 34,106 0.20 

รวม 6,265,278.92 36.56 - - 6,265,278.92 36.56 

 

เกณฑในการพิจารณา :  นําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดระบุไวในแผนเพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงให 

เห็น ถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามแผนฯ 

 

 สรุป  การเบิกจายงบประมาณ มีการดําเนินการตามโครงการพัฒนา (ไมรวมคาใชจายประจํา  

คาตอบแทน และคาวัสดุอุปกรณ) รวมจํานวนเงินท่ีเบิกจายท้ังสิ้น 6,265,278.92 บาท (ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ/เงินอุดหนุนท่ัวไป) ดังนี้ 

- งบปกติ     จํานวนเงิน    6,265,278.92 บาท  
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สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนท่ัวไป/เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค ประจําป 2560 

 

6. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําป 2560 

 

- ไมมี   -  

 

สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 

 1.  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) มีจํานวนมากเกินไป ซ่ึงจากรายงาน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเห็นไดวาโครงการในแผนพัฒนามี

ท้ังหมด 131 โครงการ งบประมาณ 39,126,950.-บาท และนํามาจัดตั้งประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560   

ไดจํานวน 57 โครงการ งบประมาณ 17ม136ม263.-บาท ซ่ึงมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนา

สามปมาบรรจุลงในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 คิดเปนเพียงรอยละ 43.51  

 2.  ผลการดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 อยูในเกณฑนอย คิดเปนรอยละ 29.82 ไมถึงรอยละ 50 เนื่องจากรอ

งบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให 

3. ปญหาความตองการของเทศบาลมีจํานวนมาก แตงบประมาณมีจํานวนจํากัด 
                     

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

1. การบรรจุโครงการเขาแผนพัฒนาในแตละป ควรมีการพิจารณาใหสอดคลองกับงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบล 

2. เรงรัดสวนราชการในการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

และแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบอยางตอเนื่องเปนระยะ 
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กระบวนการประเมินผล 

(Output) 

 

 

แบบที่  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการดําเนนิงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 
คําชี้แจง :  แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและตลุาคมของทุกป) 
 

 

สวนท่ี  1  ขอมลูท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน    เมษายน  2560              
 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป  2560 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2560 

จํานวนโครงการ

ในแผนพัฒนา 

ป 2560 

จํานวนโครงการท่ี

นําไปปฏิบัต ิ 

(บรรจใุนขอบัญญัติ 

ป 2560) 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ํา 27 3 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  27 14 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 16 4 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 42 27 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 12 6 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

7 3 

รวม  131 57 

ระดับผลสัมฤทธิ์การนําโครงการจากแผนพัฒนาสามป   

มาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

คิดเปนรอยละ  

          

รอยละ   43.51 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป 2560 

( ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม 2560 ) 

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ีปรากฏ

ในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ป 2560 

จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการได 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ํา 3 - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  14 2 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 - 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 27 11 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 6 3 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 1 

รวม 57 17 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 

 ไปดําเนินการได คิดเปนรอยละ 
29.82 
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สรุป   

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด อําเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 

................................ 
1. ผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปมาบรรจุลงในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560– 2562) มีจํานวน 6 ยุทธศาสตร จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป 

ป 2560  มีจํานวน  131  โครงการ นํามาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 57 โครงการ 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปมาบรรจุลงในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2560   
 

คิดเปนรอยละ 43.51 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 ดําเนินการได 
 

        จากจํานวน 6 ยุทธศาสตร โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 มีจํานวน 57 โครงการ 

ดําเนินการได ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 จํานวน 17 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรตาง 

ๆ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ํา ทําได - โครงการ จาก 3 โครงการ 

2.ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ทําได 2 โครงการ จาก 14 โครงการ 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําได - โครงการ จาก 4 โครงการ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ทําได 11 โครงการ จาก 27 โครงการ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร ทําได 3 โครงการ จาก 6 โครงการ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ทําได 1 โครงการ จาก 3 โครงการ 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 ดําเนนิการได 

คิดเปนรอยละ 29.82% 
 

 

3.  การเบิกจายงบประมาณตามโครงการ  

งบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนพัฒนาสามป ป 2560  เปนเงิน      39,126,950 บาท  

เบิกจายจริง (ไมรวมรายจายประจํา/เงินอุดหนุน) เปนเงิน   6,286,262.92 บาท   
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4. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้ 

 1.  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  มีจํานวนมากเกินไป ซ่ึงจากรายงาน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเห็นไดวาโครงการในแผนพัฒนามี

ท้ังหมด 131 โครงการ งบประมาณ 39,126,950 บาท  และนํามาจัดตั้งประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ได

จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ 17,136,263 บาท ซ่ึงมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนาสาม

ปมาบรรจุลงในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560  คิดเปนเพียงรอยละ 43.51  

 2.  ผลการดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2  ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ป 2560 อยูในเกณฑนอย คิดเปนรอยละ 29.82% ไมถึงรอยละ 50  เนื่องจากรอ

งบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให 

3. ปญหาความตองการของเทศบาลมีจํานวนมาก แตงบประมาณมีจํานวนจํากัด 
                     

5. แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

1. การบรรจุโครงการเขาแผนพัฒนาในแตละป ควรมีการพิจารณาใหสอดคลองกับงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบล 

2. เรงรัดสวนราชการในการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ขอ80บัญญัติงบประมาณ

รายจาย และแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบอยางตอเนื่อง

เปนระยะ 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 


	ปก คำนำ
	IMG (1)
	ปก คำนำ
	เล่มติดตาม 60
	บทนำ
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
	องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล


	เล่มติดตาม 60
	ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
	องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
	แบบที่  1

	คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
	แบบที่  2

	ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

	2.  ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
	ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ปี
	สรุป  การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำ  ค่าตอบแทน และค่าวัสดุอุปกรณ์) รวมจำนวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,265,278.92 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป) ดังนี้
	- งบปกติ     จำนวนเงิน    6,265,278.92 บาท
	แบบที่  3
	ตามแผนยุทธศาสตร์




	ปก คำนำ

