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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 และขอ 30 กำหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกทราบ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

พฤศจิกายน 2563 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
---------------------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที ่แตกตางกันมี

จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการ พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาทองถิ ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาการบริหารสวนตำบล
กุดจอกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไวหรอืไมอยางไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ ่นสี ่ป (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ ่งอาจเกิดจากผู บริหาร สมาชิกสภา ปลัด 
ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุดจอก 

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรบัใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกใหเกิดประโยชนเพื ่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ ่งเหลานี ้จะถูกคนพบเพื ่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้ง
ไวไดอยางดยีิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา

สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั ้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื ่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที ่ของหนวยงาน รวมทั ้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 

3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล กุดจอก
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององคการ

บริหารสวนตำบลกุดจอกที ่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบล    กุด
จอกหรอืสังคมสวนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย 
1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 3 คน
2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของท่ีผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ิน

คัดเลือก จำนวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอง

ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 3 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อดำเนินการตอไป 

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกได

กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดังน้ี 

3.2.1 การกำหนดว ัตถุประสงค และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสมัภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมือ 

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนท่ี 3  

3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
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สวนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธนัวาคมของทุกป 

3.2.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื ่อใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที ่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือผูเกี่ยวของ
หรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั ่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

3.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี

อำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลกดุจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  

ข้ันตอนการรายงานผล 

4. เครื่องมือการตดิตามและประเมินผล
เครื่องมอืการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเคร ื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ ิ ่น ไดแก แบบสอบถาม 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ อบต.

กุดจอก 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 

สภา อบต. 

กุดจอก 
รายงานผล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก เสนอ เสนอ

เสนอ 
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(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั ่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื ่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดงันี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกอยางนอยหกเดือน 1 คร้ัง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในเดือน เมษายน และภายเดือน ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที ่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมาปฏิบัติงาน 

4.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด
จากรายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื ่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน 

4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมนิผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนามเีปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเดน็ อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 

2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู มี
สวนเก่ียวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

4.3  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ

วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 - ม.3 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของพนักงานเจาหนาท่ี (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปน

ตน 
4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ

เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คอื การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไม
เครงครัดในข้ันตอน 

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใช
ชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) หรอืการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรอืโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังน้ี 

5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดยีวกัน 

5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

5.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปน
จริง ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ตาง ๆ 

5.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

5.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหาร ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจรงิและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  

5.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแตละคน แตละสำนัก/
กองตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
กุดจอก 
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สวนท่ี 2   

การติดตามและประเมินผล 
---------------------- 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนแผนพัฒนา

ที่กำหนดระยะเวลา 5 ป ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบล    กุดจอกที่
กำหนดยุทธศาสตร กลยุทธขององคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลกุดจอก 

1.1.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) วิสัยทัศน

“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ 

1. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ
ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
4. สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
5. พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี

รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. จัดใหมรีะบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน รองรับการยกระดบัคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน
2. จัดใหมีการดำเนนิการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงนำ้ ถนน และ
การอนุรักษธรรมชาติ
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
4. ประชาชนไดรวมกันสงเสรมิอนรุกัษศาสนา ประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
5. ประชาชนในพื้นท่ีไดรับการศกึษา โดยเทาเทียมกัน
6. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ
7. ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ 

 2.2 เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

2.4 จัดสวัสดิการใหประชาชน เพื่อหางไกลยาเสพตดิ 

2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 
3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญญา
ทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

   4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดบัมหภาค 

1) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตร
ดานความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 
7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 10 
ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิตของประชาชน ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดพัฒนายุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการ
บริหารบานเมืองท่ีดี ยุทธศาสตรที ่9 ยุทธศาสตรดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
 3) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการ
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พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 4) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 

2.1.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.๑ วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  4  ดาน  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเปนในการใชสัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตตำบล 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การใหบริการน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่ 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่ 
๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพ่ือการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มี

ความเค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน  เปนตน 
๑.๙)  ความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนท่ีไมมีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 
๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน 
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๑.๑๙) การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟา 
๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตรี 
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรบัปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูพิการและดอยโอกาส 
๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทำกิจกรรมในทาง

สรางสรรคกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกีฬาและการออกกำลังกาย  เปนตน 
๒.๕)  การใหความสำคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ ผู พิการ ผู ปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่ 
๒.๗)  การใหความสำคัญตอการปองกันการตดิเชื้อเอดสในพ้ืนที่ 
๒.๘)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 
๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ  

ระหวาง  ๐ - ๖ ป 
๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคตดิตอสำคัญในเขตตำบล 
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแม

และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
๓)  ดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
3.1)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถี

ชีวิต ภูมิปญญาและประเพณท่ีีดีงามของทองถิ่น 
3.๒)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน การกีฬาและ

นันทนาการ 
4. สงเสริมดานการประกอบอาชีพ 
4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 
 
 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
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 2.1.4 การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 

1) SWOT Analysis       

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

  ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความ
รวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานครบถวน 
  มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก  เนื่องจากมี
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  ๒๓๖๙  และสาย
ตะโกโคกสี  ถนนลาดยางเช่ือมกับจังหวัดชัยภูมิ          
  มีรถโดยสารประจำทางสายจงัหวัดนครราชสมีา – 
อำเภอแกงสนามนาง – จงัหวัดชยัภูมิ  ผานเขตเทศบาล 
  มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเขตอำเภอบวั
ใหญ (กรุงเทพฯ – แกงคอย –   บัวใหญ -  หนองคาย – 
อุดรธาน)ี 
  ประชาชนยงัยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น   
  มีแหลงเก็บน้ำไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม 98 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่ตำบลกุดจอก 
  ประชากรสวนใหญมอีาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคญั ไดแก ขาว  ออยและมัน เล้ียงสตัว  ฯลฯ 
  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  สอนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
  ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  4  แหง   

  คนในวัยทำงาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมือง
และตางประเทศ 

  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดยีวทำใหขาดรายได 
  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดำเนินการดาน
เศรษฐกจิของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 

  ตำบลเปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคา
แพลง  เพราะตองนำมาจากแหลงอื่นหรือในเมืองใหญ  จึงมี
การบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ำมัน  เสื้อผา  นุงหม  
ฯลฯ   
  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับ
แรงงานวางงานนอกฤดูกาล 

  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานใน
พื้นท่ี  
  อบต.กดุจอก  ขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน 
เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบ
กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

  ไมมีตลาดสดที่ดำเนินการโดยระดับตำบล 
  แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอย
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ     

  ที ่ด ินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจำนวนมาก 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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  มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  อยูในเขตตำบล  คือ  สำนักงาน
ไฟฟาภูมภิาค   
  มีการประสานความรวมมือระหวางตำบลกับสวน
ราชการในพื้นที่ 
  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและ
ดานมลพิษ 
  มีการจัดตั้งหมูบาน 14 หมูบ่้าน   

  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิน่ 

  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำใหมี้น้ำใช้อปุโภคบริโภค

ตลอดท้ังป ี  

  มีวัด   ๒  แห่ง   สำนักสงฆ์   9  แห่ง 

  หมู่บ้านในเขตตำบล  มหีอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบขอ้มูล

ข่าวสาร 

 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบรษิทัทีโอที แคท

เทเลคอม และมีสัญญาณโทรศพัท์ไร้สายของ ของเอกชน

หลายบรษัิท       

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

  จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณ

ให้ อบต.กุดจอก ที ่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                  

  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกจิ 

  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ

เป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้พนักงานเกิด

ความกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงาน 

  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร ่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  ได ้ร ับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ ่มข ึ ้นเพื ่อให้

เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

  มีป ัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดจอกกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัว

ใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  เป็นตำบล

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่

ต่างๆ  ตามกฎหมายที ่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ

กฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  

นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการ

บริหารงาน 

  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้

ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน 

  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม ่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป

ตามวัตถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่

สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละ

ของชุมชนเท่านั้น  ซ่ึงบางครั้งกท็ำได้ยากมาก 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิน พ.ศ. 2561 - 2565 

อบต.กดุจอก บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ก่อสร้างปรับปรุงดา้นโครงสร้างพืนฐาน และส่งเสริมอนุรกัษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  แผนงาน

บริหารงานทวัไป 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  แผนงาน

การศึกษา 
0 0.00 0 0.00 1 100,000.00 1 40,000.00 0 0.00 2 140,000.00 

  แผนงานเคหะ

และชุมชน 
0 0.00 0 0.00 2 325,000.00 2 320,000.00 3 470,000.00 7 1,115,000.00 

  แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

79 16,219,000.00 74 15,404,500.00 47 9,850,000.00 74 28,665,000.00 42 28,880,000.00 316 99,018,500.00 

  แผนงาน

การเกษตร 
0 0.00 0 0.00 3 70,000.00 3 70,000.00 4 270,000.00 10 410,000.00 

ส่งเสริมและพฒันาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  แผนงาน

บริหารงานทวัไป 
2 320,000.00 3 240,000.00 6 755,000.00 11 848,000.00 13 1,043,000.00 35 3,206,000.00 

  แผนงานงาน

รักษาความสงบ

ภายใน 

0 0.00 0 0.00 2 100,000.00 4 220,000.00 5 240,000.00 11 560,000.00 

  แผนงาน

การศึกษา 
0 0.00 0 0.00 6 3,156,512.00 7 3,522,000.00 23 4,276,000.00 36 10,954,512.00 

  แผนงาน

สาธารณสุข 
1 40,000.00 1 40,000.00 5 400,000.00 5 400,000.00 6 440,000.00 18 1,320,000.00 

  แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
0 0.00 0 0.00 1 40,000.00 2 40,000.00 3 80,000.00 6 160,000.00 

  แผนงานสร้าง

ความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

0 0.00 0 0.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 6 180,000.00 

  แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 

1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 

  แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดา้นส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา บาํรุงศาสนา สืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  แผนงาน

การศึกษา 
0 0.00 0 0.00 2 50,000.00 3 90,000.00 6 210,000.00 11 350,000.00 

  แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ 

0 0.00 0 0.00 7 370,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 21 1,150,000.00 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

  แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
0 0.00 0 0.00 1 20,000.00 0 0.00 1 20,000.00 2 40,000.00 
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     แผนงานสร้าง

ความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงาน

การเกษตร 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทังสิน 83 16,679,000.00 79 15,784,500.00 86 15,396,512.00 122 34,765,000.00 116 36,479,000.00 486 119,104,012.00 
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2.1.5 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรชาต ิ
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 
(ของ อบต. กุดจอก) 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

ยุทธศาสตรที่ 2     
ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 7           
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ       
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล 
รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 
 

52 

 
 

26 
 

ยุทธศาสตรที่ 3   

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพฒันาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการบรหิารบานเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริม
และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 
 

23 
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ยุทธศาสตรที่ 3     
ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตรท่ี 1      การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม
ประเพณีและกีฬา  

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริม
และพัฒนาระบบการศึกษา บำรุง
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
9 
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ยุทธศาสตรที่ 3     
ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตรที่  ๓ การ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร ยุทธศาสตรที่ 4.  ยุทธศาสตร
สงเสริมดานเศรษฐกิจและการ
พัฒนาอาชีพประชาชน 

 
 

1 

 
 

1 

 รวม 85 53 

     โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถิ่น 85 โครงการ ดำเนินการจริง 53 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 62.35 ของจำนวน
โครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิน่
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4. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
การสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลนี้ เปนการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2562 ที่อยูในงบประมาณรายจายประจำป/เพิ่มเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โอนตัง้จายใหม โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ 

4.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดดำเนินการโครงการ จำนวน 85 โครงการ จำแนกตาม

ยุทธศาสตรดังนี ้
ยุทธศาสตรที่ 1  จำนวน  26 โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 2  จำนวน 17 โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 จำนวน 9 โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 1 โครงการ 

 โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2563 จำนวน 85 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ
ใน จำนวน 53  โครงการ คิดเปนรอยละ 62.35 

4.2 คุณภาพ (Quality) 
  ผลที ่ไดรับจากการดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่ไดกำหนดไวตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2563 
4.3 คาใชจาย (Cost) 

งบประมาณที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7,398,641.17 บาท คิดเปนรอย
ละ 95.05 ของงบประมาณตามงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 7,783,497.00 บาท  

4.4 เวลา (Time) 
  โครงการท่ีดำเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 53 โครงการ 
4.5 การไดรับประโยชน 
  ประชาชนไดรับประโยชนตามวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2563 
4.6 การวดัผล 

ผลที่ไดรับตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2563 


