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  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่           
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
ว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จันอัด สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครัง้ที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม   
แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”   
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครง/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
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๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การ บริหารส่วนต าบลจันอัด สามารถพิจารณาจากการ
ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมนิผลการท างานของเจ้าหน้ าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมนิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แม้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดและ

แก้ไขได้ตรงกับปญัหาที่เกิดข้ึน 
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จะต้อง

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลกาติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 
๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ไดร้่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนา ดังนี้ 

   (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
     (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

 (๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
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 ( ๔ )  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(๕) ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

 

๕.  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

   ระเบียบในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา องค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้ 
   (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 
 
 
 
 
 ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
    วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
   (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีระยะหกเดือน ดังนี้ 
   (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ 
   (๒) เดือน เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
   (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑          
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
   (๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
   (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) ซึ่งด าเนินการปีละ      
๑ ครั้ง 
   (๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

http://www.dla.go.th)/
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   (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
(๑) นายประสิทธิ์  บอนกลาง สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๔ กรรมการ 
(๒) นายส ารวย  ปิ่นทะเล  สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๕ กรรมการ 
(๓) นายศุทธิวิทย์  กุดกลาง  สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๖ กรรมการ 
(๔) นางทิพย์  กอทรายกลาง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ กรรมการ 
(๕) นายสมพร  สอบใหม่  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ กรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันอัด ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านติง ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
(๘) หัวหน้าส านักปลัด   หัวหน้าส่วนการบริหาร  กรรมการ 
(๙) ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
(๑๐) นายพิทยา  ใจแก้วศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๕  กรรมการ 
(๑๑) ก านันต าบลจันอัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 

http://www.dla.go.th)/


 
ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

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

  
๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (VISION) 
 “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ภายใต้หลัก
ธรรมา  ภิบาล” 

๒.  พันธกิจ (MISSION) 
       ๑.  จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
      ๒.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ้าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
       ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมแรงงานฝีมือเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซี่ยน 
สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชน 
 ๔.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ๖.  การปูองกันและบรรเทาโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
 ๗.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 ๘.  ให้การบริการแก่ประชาชน และบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๙.  คุ้มครอง ดูแล และบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดที่สาธารณะ 
รวมทั้งก้าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
    
๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 ๑.  ประชาชนในพื้นท่ีมีน้้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และประกอบอาชีพการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๒.  การพัฒนาและบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก เสมอภาค และท่ัวถึง 
 ๓.  ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน และแรงงานในพ้ืนที่ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔.  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีศีลธรรมในการด้าเนินชีวิต รักษาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีความภาคภูมใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
 ๕.  สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และได้รับการดูแลอย่ าง
เหมาะสม 
 
 ๖.  โรคติดต่อในพ้ืนที่ได้รับการปูองกันมิให้เกิดข้ึนและบรรเทาเมื่อเกิดปัญหาโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
 ๗.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อยจากสาธารณภัย 
 ๘. ประชาชนได้รับการบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การบริหารราชการสามารถ
ตรวจสอบได ้
 ๙.  ประชาชนช่วยกันบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ลดการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ สร้างทดแทน
ที่สูญเสีย ทิ้งขยะในที่รองรับ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึง เมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส้าปะหลัง และพลังงานส้าคัญของประเทศ และสร้างสังคม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 
เป้าประสงค์รวม 

๑. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทาง
เกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP 

๒. เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได้กระจายโอกาสให้คนจน ส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม 

๓. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑.  พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley) 
๒.  ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๓.  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley 
๒.  เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต 

 ๓.  เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคมขนส่ง และระบบ  
โลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

 ๒.  เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภคใน
อาเซียน 

 ๓.  แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 ๔.  เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑.  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
๒.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
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แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
๒.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ 
๓.  ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
๔.  สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน 
๕.  รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม คุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
๓.  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ 
๒.  ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว 
๓.  การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
๒.  เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน 
๓.  เพ่ือควบคุมก้ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาระบบการบริการและอ้านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๒.  เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

๕. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ  
 แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้้า ตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้้า สงวนและเก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง 

๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนา 
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๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓ สนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความส้าคัญของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในทุกด้าน 
๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น้าการเกษตร อาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 
๓.๕ สนับสนุนการท้าเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพ่ือจ้าหน่ายและเพ่ือ

การอนุรักษ ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ด้อยโอกาส 

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
๔.๕ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖ ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
 แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง
กับความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชน 

๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช้านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
 
 
๖.๕ ด้าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
 แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒ น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท้างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 

๘.๔ บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
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ยุทธศาสตร์ที่  ๙.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แนวทางการพัฒนา 

๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส้าคัญ โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า ลุ่มน้้าล้าคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

๑๐.๒ รณรงค์สร้างจิตส้านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  ๑๐.๓ จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๖. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ ขยายเขตไฟฟูา ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต้าบล 
๑.๒ การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต้าบล ให้ประชาชนได้ใช้

สัญจรไป – มา สะดวกรวดเร็ว 
๑.๓ การสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า โดยเพ่ิมแหล่งน้้าเพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภค หรือ

เพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้้าประปา และระบบผลิตน้้าประปาให้มีคุณภาพ 
๑.๕ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนที่ต้าบลจันอัดให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุก

ระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการท้าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ 

รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้

ให้แก่ประชาชน 
๒.๓ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ต้าบล (OTOP) 
๒.๔ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ACC) 
๒.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 

๓.  นโยบายด้านส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข 
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จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรม ในการ
สร้างงานและสร้างรายได้ ดังนี้ 

 
 
๓.๑ การส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณี

สงกรานต์ งานวันข้าว ฯลฯ 
๓.๒ สนับสนุนนโยบายในการปูองกัน ปราบปรามและบ้าบัดผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งจัดให้มี

วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาต้าบล 
๓.๓ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้วยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
๓.๔ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด 
๓.๕ เฝูาระวัง ติดตาม สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ 
๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง มีการออกก้าลังกายโดยจัดท้าสวนสุขภาพ จัดหา

เครื่องออกก้าลังกาย พร้อมเครื่องเล่นเด็ก 
๓.๗ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
๓.๘ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
๓.๙ ส่งเสริมสนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลและเข้าถึง

เครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 
๓.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑๑ ส่งเสริมการจัดท้าแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน 
๓.๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 

๔.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนฟูสภาพและปูองกันการเสื่อมโทรม หรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดังนี้ 
๔.๑ รณรงค์ให้ประชาชน เห็นคุณค่าและมีจิตส้านึกในการก้าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดูแล

รักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติให้ดีต่อเนื่อง 
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการถนนสวย ส้านักงานน่าอยู่ โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินเป็นพ้ืนที่สีเขียว สร้าง

ความสดชื่น และส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน เป็นต้น 
๕.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนี้ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือส่วนร่วมของประชาชนต้าบลจันอัด 
๕.๒ สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญก้าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลจันอัด ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เป็นที่ยอมรับ 
๕.๓ มุ่งเน้น พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้น้าชุมชน อสม. อปพร. 

พนักงานส่วนต้าบลตลอดจนพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนต้าบลจันอัด 
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๕.๔ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารส้านักงาน หรือสถานที่ราชการ รวมทั้งปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสม เพ่ือสะดวกในการมาติดต่อราชการของประชาชนทั่วไป 

๕.๕ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
๕.๖ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของ อปพร. อสม. ฯลฯ ทั้งด้านบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น 
๕.๗ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าวต่าง ๆ วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้

ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง 
๕.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ในการจัดท้าแผนชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ    

การท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด 
การก้าหนดของนโยบายขององค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด ดังกล่าวได้วางอยู่บนพ้ืนฐาน

ความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง งบประมาณ และสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวจะประสบความส้าเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง และที่ส้าคัญอย่างยิ่ง
คือพ่ีน้องประชาชนต้าบลจันอัด กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลจัน
อัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวต้าบลจันอัด 
 
๗. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด มียุทธศาสตร์หลัก
ที่จะด้าเนินการให้ประสบความส้าเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จ้านวน ๒๑ แนวทาง     
ซึ่งเป็นการสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านแหล่งน้้า 
 
 

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงแหล่งน้้า คลองธรรมชาติ เพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร 

๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาระบบประปาต้าบลให้เพียงพอและทั่วถึง 
๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝายน้้าล้น ท้านบกั้นน้้า/ฝายกักเก็บน้้า 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  

๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงซ่อมแซม ขยายถนน  ไหล่ทาง – ทางเข้า 
สะพาน ท่อ – รางระบายน้้า 

๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงระบบไฟฟูา ขยายเขตการใช้ไฟฟูา ไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง 

๒.๓ จัดท้าผังเมือง ปรับปรุงแผนที่ภาษี 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

๓.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมด้านการเกษตร 
๓.๒ จัดหางานและช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน 
๓.๓ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน สินค้าเกษตร จัดหาตลาดจ้าหน่ายสินค้า 

๔. ยุทธศาสตร์การ ๔.๑ ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับ 
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พัฒนาด้านสังคม 
 

๔.๒ ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยว 

๔.๓ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมด้านการสุขภาพแก่ประชาชน 
๔.๕ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๖ การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
๔.๗ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร  
 

๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน และการพัฒนาบุคลากรของ อบต. 

๕.๒ การพัฒนารายได้ของ อบต. 
๕.๓ การพัฒนาการบริการแก่ประชาชน จัดหาเครื่องอ้านวยความ

สะดวก เครื่อง เครื่องใช้ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

๖.๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ 
๖.๒ การปลูกปุาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการท้าลาย

สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (โดยติดตามโครงการ
ระหว่างตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามา
สรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ดังนี้ 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  /  
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๗.  มกีารรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 

กระบวนการติดตาม 
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(Process) 

 
 

แบบที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

 
       

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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          ๒.  ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป ี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ๖ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๗ ๕,๕๐๖,๑๕๐ ๗ ๖,๐๒๔,๐๐๐ ๑๔ ๑๗,๒๑๔,๑๕๐ ๓๔ ๓๐,๖๙๔,๓๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒๒ ๔,๐๙๖,๐๐๐ ๒๘ ๕,๑๗๐,๖๐๐ ๑๔ ๓,๔๖๑,๘๐๐ ๑๐ ๓,๒๖๙,๓๐๐ ๗๔ ๑๕,๙๙๗,๗๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๑๖ ๙๐๙,๐๐๐ ๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๖๔ ๓,๕๔๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖๕ ๑๘,๓๐๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๒๕๑ ๗๒,๔๓๖,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหาร 

๑๖ ๓,๒๑๙,๙๐๐ ๑๔ ๓,๑๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๑,๙๘๙,๙๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓๕ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ ๑๓๖ ๓๓,๓๓๙,๗๕๐ ๑๒๒ ๓๑,๗๑๖,๘๐๐ ๑๒๕ ๔๒,๗๑๔,๔๕๐ ๕๑๙ ๑๓๖,๗๓๗,๙๐๐ 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น  มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะ
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
สรุป จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะเห็นว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด พยายามที่จะให้มีการกระจายโครงการทุกยุทธศาสตร์แต่จะมีการกระจุกตัวในยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคม คือ จ านวน ๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๓๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจ านวนโครงการมีจ านวนมากเกินไป รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒๒ 
โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๙๖,๐๐ บาท แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดมีจ านวนจ ากัด แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม เป็นอันดับ ๑ อันดับ ๒ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยเน้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๖ โครงการ
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กราฟแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กรา แสดงจ้านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส ่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะ
ป  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
กราฟแสดงจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๔.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 

๒๒ ๒,๘๒๗,๐๐๐ ๒๓ ๖,๔๑๕,๑๕๐ ๒๓ ๖,๙๐๑,๐๐๐ ๓๐ ๑๘,๐๙๑,๑๕๐ ๙๘ ๓๔,๒๓๔,๓๐๐ 

 ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 

๘๗ ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ ๙๐ ๒๓,๒๑๔,๖๐๐ ๗๖ ๒๑,๕๐๕,๘๐๐ ๗๒ ๒๑,๓๑๓,๓๐๐ ๓๒๕ ๘๘,๔๓๓,๗๐๐ 

 ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

๔. การบริหารราชการแบบบรูณา-การ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๖ ๓,๒๑๙,๙๐๐ ๑๔ ๓,๑๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๑,๙๘๙,๙๐๐ 

รวม ๑๓๕ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ ๑๓๖ ๓๓,๓๓๙,๗๕๐ ๑๒๒ ๓๑,๗๑๖,๘๐๐ ๑๒๕ ๔๒,๗๑๔,๔๕๐ ๕๑๙ ๑๓๖,๗๓๗,๙๐๐ 

 
 เกณฑ์การพิจารณา   :   พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 

สรุป   ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ยุทธศาสตร์ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

พบว่า  จ านวนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ปี ๒๕๖๑ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงว่าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัดเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี 
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๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ( ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

๑ ๐.๗๔ - - ๕ ๓.๗๐ - - - - ๖ ๔.๔๔ 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

- - - - ๒๒ ๑๖.๓๐ - - - - ๒๒ ๑๖.๓๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- - - - ๑๖ ๑๑.๘๕ - - - - ๑๖ ๑๑.๘๕ 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

๑๗ ๑๒.๕๙ - - ๔๘ ๓๕.๕๕ - - - - ๖๕ ๔๘.๑๕ 

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร 

๔ ๒.๙๖ - - ๑๒ ๘.๘๙ - - - - ๑๖ ๑๑.๘๕ 

๖.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - ๑๐ ๗.๔๑ - - - - ๑๐ ๗.๔๑ 

รวม ๒๒ ๑๖.๓๐ - - ๑๑๓ ๘๓.๗๐ - - - - ๑๓๕ ๑๐๐ 

 
 เกณฑ์ในการพิจารณา  :    (๑)  ท าการเปรียบเทียบข้อมูลว่ามีโครงการที่เสร็จมากน้อยเพียงใด  เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผน 
  (๒)  หากมรี้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสัดส่วนของโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเท่าไร ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 สรุป ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการตามแผน มีทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน ๖๘ โครงการ  
ประกอบด้วย จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน  ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๐  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๐ ซึ่งตามผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการตาม
แผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
    
 
 
 
 
 
๖.   การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ( ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
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จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - ๔๙๖,๐๐๐ ๒.๘๙ - - 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

- - - - - - 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖,๑๓๒,๙๑๖ ๓๕.๗๕ - - ๖,๑๓๒,๙๑๖ ๓๕.๗๕ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ๒๐๕,๖๖๓ ๑.๒๐ - - ๒๐๕,๖๖๓ ๑.๒๐ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

รวม ๖,๓๓๘,๕๗๙.๐๐ ๓๖.๙๕ ๔๙๖,๐๐๐ ๒.๘๙ ๖,๘๓๔,๕๗๙.๐๐ ๓๙.๘๔ 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผนเพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้ 
เห็น ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนฯ 
 

 สรุป  การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการด าเนินการตามโครงการพัฒนา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจ า  
ค่าตอบแทน และค่าวัสดุอุปกรณ์) รวมจ านวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖,๘๖๔,๕๗๙.๐๐ บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป) ดังนี้ 

- งบปกติ     จ านวนเงิน    ๖,๓๓๘,๕๗๙.๐๐ บาท  
- เงินสะสม     จ านวนเงิน    ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท  

 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

- ไม่มี   -  
 
 
 

ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้ 

 ๑.  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีจ านวนมากเกินไป     
ซึ่งจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเห็นได้ว่า
โครงการในแผนพัฒนามีทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐.-บาท และน ามาจัดตั้งประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จ านวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๑๕๕,๙๐๐.-บาท ซึ่งมี
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ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๕๐.๓๗  

 ๒.  ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒ โครงการ อยู่ในเกณฑ์น้อย คิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๓๕ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจากรองบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ 

๓. ปัญหาความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
                     

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
๑. การบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เร่งรัดส่วนราชการในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย และแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ 
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กระบวนการประเมินผล 
(Output) 

 
 

แบบที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง (เดือนเมษายนและตลุาคมของทุกปี) 
 
 
ส่วนที่  ๑  ขอ้มลูทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน    เมษายน  ๒๕๖๑              

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี  ๒๕๖๑ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ 
จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนา 

ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนโครงการที่
น าไปปฏิบัติ  

(บรรจุในข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๖๑) 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ๖ ๒ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๒๒ ๑๑ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๖ ๓ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖๕ ๓๙ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ๑๖ ๑๐ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๓ 

รวม  ๑๓๕ ๖๘ 
ระดับผลสัมฤทธิ์การน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ  

          
ร้อยละ   ๕๐.๓๗ 

 
 
 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ๒๕๖๑ 

( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการได ้

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ๒ ๑ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๑๑ - 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ - 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๓๙ ๑๗ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ๑๐ ๔ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ - 

รวม ๖๘ ๒๒ 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ 

 ไปด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๓๕ 
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สรุป   

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจันอัด อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 

................................ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) มีจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๑๓๕ โครงการ น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๘ โครงการ 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๑   

 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๗ 
 

๒. ผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการได ้
 

        จากจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ มีจ านวน ๖๘ 
โครงการ ด าเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒ โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ท าได้ ๑ โครงการ จาก ๒ โครงการ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ท าได้ - โครงการ จาก ๑๑ โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าได้ - โครงการ จาก ๓ โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ท าได้ ๑๗ โครงการ จาก ๓๙ โครงการ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ท าได้ ๔ โครงการ จาก ๑๐ โครงการ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ท าได้ - โครงการ จาก ๓ โครงการ 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการได ้
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕% 

 
 

๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ บาท  
เบิกจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายประจ า/เงินอุดหนุน) เป็นเงิน   ๖,๘๖๔,๕๗๙.๐๐ บาท   

 
 
 
 
 
 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

28 29 



8 
 

 ๑.  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
มีจ านวนมากเกินไป ซึ่งจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนามีทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ บาท และน ามาจัดตั้ง
ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จ านวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๑๕๕,๙๐๐ บาท ซึ่งมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๑ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๕๐.๓๗  

 ๒.  ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒  ระดับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒ โครงการ อยู่ในเกณฑ์น้อย     
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕% ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจากรองบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ 

๓. ปัญหาความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
                     

๕. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
1. การบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เร่งรัดส่วนราชการในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย และแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ 
 
 



 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมนคิุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผน  
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  /  
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 

กระบวนการติดตาม 
(Process) 



   

 
 

แบบที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

 
       

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
          ๒.  ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป ี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ๖ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๗ ๕,๕๐๖,๑๕๐ ๗ ๖,๐๒๔,๐๐๐ ๑๔ ๑๗,๒๑๔,๑๕๐ ๓๔ ๓๐,๖๙๔,๓๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒๒ ๔,๐๙๖,๐๐๐ ๒๘ ๕,๑๗๐,๖๐๐ ๑๔ ๓,๔๖๑,๘๐๐ ๑๐ ๓,๒๖๙,๓๐๐ ๗๔ ๑๕,๙๙๗,๗๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๑๖ ๙๐๙,๐๐๐ ๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๑๖ ๘๗๗,๐๐๐ ๖๔ ๓,๕๔๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖๕ ๑๘,๓๐๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๖๒ ๑๘,๐๔๔,๐๐๐ ๒๕๑ ๗๒,๔๓๖,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหาร 

๑๖ ๓,๒๑๙,๙๐๐ ๑๔ ๓,๑๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๑,๙๘๙,๙๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓๕ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ ๑๓๖ ๓๓,๓๓๙,๗๕๐ ๑๒๒ ๓๑,๗๑๖,๘๐๐ ๑๒๕ ๔๒,๗๑๔,๔๕๐ ๕๑๙ ๑๓๖,๗๓๗,๙๐๐ 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น  มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะ
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
สรุป จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะเห็นว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด พยายามที่จะให้มีการกระจายโครงการทุกยุทธศาสตร์แต่จะมีการกระจุกตัวในยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคม คือ จ านวน ๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๓๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจ านวนโครงการมีจ านวนมากเกินไป รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒๒ 
โครงการ เป็นเงิน ๔,๐๙๖,๐๐ บาท แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดมีจ านวนจ ากัด แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม เป็นอันดับ ๑ อันดับ ๒ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยเน้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๖ โครงการ



   



 

 
กราฟแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กรา แสดงจ้านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส ่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะ
ป  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
กราฟแสดงจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กรา แสดงจ้านวนงบประมา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส ่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะ
ป  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 



๔.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 ๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 

๒๒ ๒,๘๒๗,๐๐๐ ๒๓ ๖,๔๑๕,๑๕๐ ๒๓ ๖,๙๐๑,๐๐๐ ๓๐ ๑๘,๐๙๑,๑๕๐ ๙๘ ๓๔,๒๓๔,๓๐๐ 

 ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

๘๗ ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ ๙๐ ๒๓,๒๑๔,๖๐๐ ๗๖ ๒๑,๕๐๕,๘๐๐ ๗๒ ๒๑,๓๑๓,๓๐๐ ๓๒๕ ๘๘,๔๓๓,๗๐๐ 

 ๓. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

๔. การบริหารราชการแบบบรูณา-การ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๖ ๓,๒๑๙,๙๐๐ ๑๔ ๓,๑๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๕๖ ๑๑,๙๘๙,๙๐๐ 

รวม ๑๓๕ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ ๑๓๖ ๓๓,๓๓๙,๗๕๐ ๑๒๒ ๓๑,๗๑๖,๘๐๐ ๑๒๕ ๔๒,๗๑๔,๔๕๐ ๕๑๙ ๑๓๖,๗๓๗,๙๐๐ 

 
 เกณฑ์การพิจารณา   :   พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 

สรุป   ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือเป็นครัวของโลก ยุทธศาสตร์ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

พบว่า  จ านวนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ปี ๒๕๖๑ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ แสดงว่าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัดเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี 



 
 
 

๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ( ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

- - - - ๒๗ ๒๐.๓๐ - - - - ๒๗ ๒๐.๓๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

๒ ๑.๕๐ - - ๒๗ ๒๐.๓๐ - - - - ๒๙ ๒๑.๘๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- - - - ๑๖ ๑๒.๐๓ - - - - ๑๖ ๑๒.๐๓ 

๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

๑๒ ๙.๐๒ - - ๓๐ ๒๒.๕๖ - - - - ๔๒ ๓๑.๕๘ 

๕.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหาร 

๒ ๑.๕๐ - - ๑๐ ๗.๕๒ - - - - ๑๒ ๙.๐๒ 

๖.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ๑.๕๐ - - ๕ ๓.๘๐ - - - - ๗ ๕.๓๐ 

รวม ๑๘ ๑๓.๕๓ - - ๑๑๕ ๘๖.๔๗ - - - - ๑๓๓ ๑๐๐ 

 
 เกณฑ์ในการพิจารณา  :    (๑)  ท าการเปรียบเทียบข้อมูลว่ามีโครงการที่เสร็จมากน้อยเพียงใด  เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผน 
  (๒)  หากมรี้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสัดส่วนของโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเท่าไร ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 สรุป ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการตามแผน มีทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน ๖๘ โครงการ  
ประกอบด้วย จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน  ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน ๑๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗ ซึ่งตามผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการตาม
แผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
    
 
 
 
 
 
 
 
๖.   การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ( ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 



   

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - - - 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

๑๘๐,๕๐๐ ๐.๙๔ - - ๑๘๐,๕๐๐ ๐.๙๔ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๕,๙๑๖,๓๗๑.๙๒ ๓๐.๘๗ - - ๕,๙๑๖,๓๗๑.๙๒ ๓๐.๘๗ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ๒๕๑,๗๔๑ ๑.๓๑ - - ๒๕๑,๗๔๑ ๑.๓๑ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๖๐,๖๒๐ ๐.๓๒ - - ๖๐,๖๒๐ ๐.๓๒ 

รวม ๖,๔๐๙,๒๓๒.๙๒ ๓๓.๔๕ - - ๖,๔๐๙,๒๓๒.๙๒ ๓๓.๔๕ 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผนเพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้ 
เห็น ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนฯ 
 

 สรุป  การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการด าเนินการตามโครงการพัฒนา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจ า  
ค่าตอบแทน และค่าวัสดุอุปกรณ์) รวมจ านวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖,๔๐๙,๒๓๒.๙๒ บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป) ดังนี้ 

- งบปกติ     จ านวนเงิน    ๖,๔๐๙,๒๓๒.๙๒ บาท  
 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

- ไม่มี   -  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ดังนี้ 

 ๑.  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีจ านวนมากเกินไป ซึ่ง
จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเห็นได้ว่าโครงการ
ในแผนพัฒนามีทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐.-บาท และน ามาจัดตั้งประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จ านวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๖๒,๘๕๒.-บาท ซึ่งมีระดับ



   

ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๔๕.๘๖  

 ๒.  ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ โครงการ อยู่ในเกณฑ์น้อย คิด
เป็นร้อยละ ๒๙.๕๑ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจากรองบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ 

๓. ปัญหาความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
                     

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
๑. การบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เร่งรัดส่วนราชการในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย และแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ 

 



   

 

กระบวนการประเมินผล 
(Output) 

 
 

แบบที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 



   

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง (เดือนเมษายนและตลุาคมของทุกปี) 
 
 
ส่วนที่  ๑  ขอ้มลูทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน    เมษายน  ๒๕๖๑              

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี  ๒๕๖๑ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ 
จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนา 

ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนโครงการที่
น าไปปฏิบัติ  

(บรรจุในข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๖๑) 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ๖  
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ๒๒  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๖  
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖๕  
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ๑๖  
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐  

รวม  ๑๓๕ ๖๙ 
ระดับผลสัมฤทธิ์การน าโครงการจากแผนพัฒนาสามปี   

มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ  

          
ร้อยละ   ๕๑.๑๑ 

 
 
 
 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ๒๕๖๑ 

( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) 
 



   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการได ้

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า  - 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ๒ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  - 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ๑๑ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  ๓ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๒ 

รวม ๖๙ ๑๘ 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ 

 ไปด าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕๑ 

 

 
 



   

 
สรุป   

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจันอัด อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 

................................ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) มีจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๑๓๕ โครงการ น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๙ โครงการ 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๑   

 

คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๖ 
 

๒. ผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการได ้
 

        จากจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ มีจ านวน ๖๙ 
โครงการ ด าเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ท าได้ - โครงการ จาก ๔ โครงการ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ท าได้ ๒ โครงการ จาก ๑๔ โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าได้ - โครงการ จาก ๔ โครงการ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ท าได้ ๑๑ โครงการ จาก ๒๙ โครงการ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ท าได้ ๓ โครงการ จาก ๖ โครงการ 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ท าได้ ๒ โครงการ จาก ๔ โครงการ 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการได ้
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๑% 

 
 

๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ บาท  
เบิกจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายประจ า/เงินอุดหนุน) เป็นเงิน   ๖,๔๐๙,๒๓๒.๙๒ บาท   

 
 
 
 
 
 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑.  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
มีจ านวนมากเกินไป ซึ่งจากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



   

จะเห็นได้ว่าโครงการในแผนพัฒนามีทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๖๖,๙๐๐ บาท และน ามา
จัดตั้งประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จ านวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๖๒,๘๕๒ บาท ซึ่งมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปีมาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี๒๕๖๑ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๔๕.๘๖  

 ๒.  ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒  ระดับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ โครงการ อยู่ในเกณฑ์น้อย     
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๑% ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจากรองบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ 

๓. ปัญหาความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
                     

๕. แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
1. การบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เร่งรัดส่วนราชการในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย และแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ 
 
 


