รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัด อบต. โทร 044 009825

คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 และขอ 30 กำหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
เพื่อ ให เป นไปตามระเบีย บฯ ดังกลา ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดให นายกองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกทราบ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
หนา
คำนำ
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2561-2564
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (เฉพาะที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ดำเนินการ
สวนที่ 4. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คาใชจาย
เวลา
การไดรับประโยชน
การวัดผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

1
1
2
3
4
7
8
8
8
9
18
28

สวนที่ 1

บทนำ
----------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป น กระบวนการที่ แ ตกต า งกั น มี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมิน ผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช ด ว ยกั น อย า งเหมาะสม จะช ว ยให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น ขาราชการ พนักงานสว นตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่ น สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และ
พั ฒ นางาน พั ฒ นาท อ งถิ่น ตามแผนงาน โครงการไดอ ย างมี ป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึ งเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาการบริหารสวนตำบล
กุดจอกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญ หา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่ อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนิน งานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อ ย า งเป น รูป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทำให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา
ท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิ จ กรรมต า ง ๆ ซึ่ ง อาจเกิ ด จากผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา ปลั ด
ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุดจอก
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกให เกิด ประโยชนเพื่อดำเนิน การขยายแผน โครงการ งานตา ง ๆ พรอมการปรับ ปรุงและเรงรีบ
ดำเนิ น การ สิ่ ง เหล านี้ จ ะถูก ค น พบเพื่ อ ให เกิ ดการพั ฒ นาองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและ
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หนา 1

ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่ อ การพัฒ นาท องนั้น วามี ป ญ หาใดควรปรับ ปรุงเพื่ อ การบรรลุเปา หมาย ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงาน
โครงการเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่นที่ไมไดดำเนิน การเป นเพราะเหตุใด เกิดป ญ หาจากเรื่องใด จึ งไดก ำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอำนาจหนา ที่ ของหน วยงาน รวมทั้ งปรับ ปรุงการปฏิ บั ติ งานให ดี ขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สำหรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไข ขอ บกพรอ งของการดำเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล กุดจอก
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององคการ
บริ ห ารส ว นตำบลกุ ด จอกที่ จ ะต อ งผลั กดั น ให ก ารดำเนิ น การตามแผนงาน โครงการต า ง ๆ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุป ระสงคกับ ใหเกิดประโยชนกับ ผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบล
กุดจอกหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2)
ดำเนิ นการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา (3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได จ ากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น ทราบในที่ เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวา สามสิบ วันโดยอยางนอ ยปละหนึ่งครั้งภายในเดือ นธัน วาคมของทุ กป (4) แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
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4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อดำเนินการตอไป
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดังนี้
3.2.1 การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะ
ติดตามวามีวัตถุป ระสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนำผลไปใชป ระโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอีย ด ซึ่งประกอบดว ย ประเด็น หลัก ๆ คื อ วัต ถุป ระสงคการติด ตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญ ที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพั ฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
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 โครงการหนึ่ ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
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3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
3.2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ การนำเสนอเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก ไขที่ ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือผูเกี่ยวของ
หรือผู มีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตา ง ๆ ไดรับ รายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่ งการ เพื่อ แก ไขป ญ หาที่ได จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
3.3 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององคก ารบริห ารสวนตำบลกุดจอกมี
อำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

เสนอ

ผูบริหาร อบต.
กุดจอก

เสนอ

สภา อบต.
กุดจอก

ธันวาคม

เสนอ

ผูบริหาร อบต.
กุดจอก

รายงานผล

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

ผูบริหาร อบต.
กุดจอก

เสนอ

กุดจอก

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาใหประชาชนในตำบลทราบในที่ เปดเผยภายในสิบหาวัน นับ แตวั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองคก ารบริห ารส ว นตำบลกุดจอกใช ในการเก็บ ขอมู ลการติ ด ตามผลรวมทั้ งโดยการ
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พิจารณาเลื อกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปน
ต น และหรื อ โดยการสร า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได แ ก แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ (Interview) และแบบสัง เกตการณ (Observation) เป น ต น โดยอาศั ย
สภาพพื้น ที่ ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลกุด จอกรวมถึง ผูมีส วนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้ งเกณฑ มาตรฐาน แบบต า ง ๆ ที่ ไดก ำหนดขึ้น หรือ การนำไปทดลองใช เพื่ อปรับ ปรุงแก ไขแลว จึ ง นำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค การบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุม คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ขององค ก าร
บริหารสวนตำบลกุดจอกอยางนอยหกเดือน 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในเดือน เมษายน และภายเดือน ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก
4.1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรัพ ยากรสำหรับ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมาปฏิบัติงาน
4.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด
จากรายการที่ เป น โครงการในรอบ 4 ป วั ดได จ ากชอ งป งบประมาณและที่ ผ า นมา โครงการที่ ตอเนื่ องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน
4.1.6 ประสิท ธิผ ล (Effectiveness) เป นผลที่ ไดจ ากประสิท ธิภ าพทำให เกิด ผลลั พ ธ แ ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
กำหนดแนวทางการวิ เคราะห สภาพแวดลอ มการติด ตามและประเมิ น ผลมีความจำเป น ที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค การบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
4.2.1 ระเบีย บในการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
ส ว นเกี่ ย วข อ ง เจ า หน า ที่ บุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลกุ ด จอกเป น ข อ มู ล ที่ มี อ ยู ต ามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององค การบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวั ดโครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 - ม.3 (จะใชการทดสอบและการวัดอย างไร) โครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของพนักงานเจาหนาที่ (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปน
ตน
4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไม
เครงครัดในขั้นตอน
4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใช
ชีวิตรวมกับ ประชาชาชนในหมูบ านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไม มีสวนรวม
(Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป น การสั ง เกต บั น ทึ ก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
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4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู
ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ ความจำเป น ความต อ งการของประชาชนในองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลกุ ด จอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจะมีการบันทึกการสำรวจ
และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน
4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้
5.1 ได ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ ต าง ๆ ของการจั ด ทำแผนพั ฒ นาทอ งถิ่ น และการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
5.3 ช ว ยให การใชท รัพ ยากรตา ง ๆ เกิด ความประหยัด คุ ม คาไม เสี ย ประโยชน ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
5.4 สามารถเก็บ รวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ย วกับ รายละเอี ยด ความตอ งการ 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 รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
5.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแตละคน แตละสำนัก/
กองตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริ ห ารส ว นตำบลกุด จอกเกิด ความสำเร็จ ตามเป า หมายหลัก มีค วามสอดคลอ งและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวั ตถุป ระสงคของโครงการ
กิ จกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคก ารบริห ารสวนตำบล
กุดจอก
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สวนที่ 2

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

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนแผนพัฒนา
ที่กำหนดระยะเวลา 4 ป ซึ่งเปน แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมขององคก ารบริห ารสวนตำบล กุ ดจอกที่
กำหนดยุทธศาสตร กลยุทธขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพั ฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลกุดจอก
1.1.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีรายละเอียด ดังนี้
1) วิสัยทัศน
“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ

1. กอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ
ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
4. สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
5. พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน
รวม
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. จัดใหมรี ะบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2. จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ ถนน และ
การอนุรักษธรรมชาติ
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรกั ษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
5. ประชาชนในพื้นที่ไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน
6. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ
7. ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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8. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม
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 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค
2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
2.4 จัดสวัสดิการใหประชาชน เพื่อหางไกลยาเสพติด
2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน
3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ
3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน
4. ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน
4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2.

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 เดือนตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตร
ดานความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่
7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 10
ยุทธศาสตรดา นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดพัฒนายุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการ
บริหารบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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3) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดา นการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
4) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20
ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาเกษตรกร
2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “ตำบลทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคูกับการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นใน
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สรางชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล และ
สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรโดยกำหนด
โครงการ จำนวน 103 โครงการ และโครงการที่ เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป จำนวน 8
โครงการ รวมโครงการ จำนวน 111 โครงการ ปรากฏในแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน และพบวาจำนวน
โครงการ 56 โครงการ ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 50.45 ของ
โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
2.1.3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดม
คติ ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล ๖ ดาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑) ความทั่วถึงของถนนกับความจำเปนในการใชสัญจรไปมา
๑.๒) การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขตตำบล
๑.๓) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
๑.๔) การใหบริการน้ำดื่ม น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่
๑.๕) ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่
๑.๖) ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที่
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๑.๗) การจัดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มี
ความเค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน เปนตน
๑.๙) ความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก
๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง
๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก
๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร
๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ
๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด
๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน
๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ
๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน
๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน
๑.๑๙) การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟา
๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑) การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตรี
๒.๒) การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒.๓) การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูพิการและดอยโอกาส
๒.๔) การส งเสริมสนับ สนุ นให เด็ก และเยาวชนในชุม ชนร ว มกลุ ม กั น จั ดทำกิ จ กรรมในทาง
สรางสรรคกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน ดานศาสนา ดานกีฬาและการออกกำลังกาย เปนตน
๒.๕) การให ค วามสำคัญ ตอ การดู แ ลเอาใจใสแ ละช วยเหลือ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร ผู ป ว ยเอดส
ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่
๒.๗) การใหความสำคัญตอการปองกันการติดเชื้อเอดสในพื้นที่
๒.๘) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน
๒.๙) การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ
ระหวาง ๐ - ๖ ป
๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอสำคัญในเขตตำบล
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแม
และเด็ก
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน
๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑) การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
๓.๒) การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
๓.๓) การส งเสริม สนั บ สนุน การป อ งกัน ป ญ หายาเสพติ ด และลดอัต ราการติ ดยาเสพติ ดใน
เยาวชนและประชาชน
๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๔.๑) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน
๔.๒) การเป ดโอกาสใหป ระชาชนในพื้นที่เขามามีสว นรวมในการอนุ รักษ พัฒ นาและไดรับ
ประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่
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๔.๓) การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน
ชีวิต
๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑) การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำ
กลับมาใชประโยชน
๕.๒) การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบล
๕.๓) การใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๔) การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕.๕) การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ
๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑) การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถี
ชีวิต ภูมิปญญาและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
๖.๒) การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
๒.๓ เปาประสงค
๑) การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศกั ยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมทั้งการสรางสังคม
ความนาอยู
๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตตำบลมีแหลงน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๕
๒) ในเขตตำบลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐ และศิลปะวัฒนธรรมอันดียังคงอยู
๔) ประชาชนในเขตตำบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕ และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
๗) ชุมชนในเขตตำบลรอยละ ๖๐ นาอยูอยางสงบสุข
๘) การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๒.๔ คาเปาหมาย
๑) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศกั ยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
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๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒.๖ กลยุทธ
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง
๒) ส งเสริมและพั ฒ นาระบบการศึก ษา บุ ค ลากรด านการศึ ก ษา ครู นั กเรี ยน ให เป น ผูมี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม
ลดตนทุน เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหนวยและเพื่อการอนุรักษ และเพิ่ม
ชองทางตลาด
๔) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชน
ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูง อายุ ผูพิการ ผูดอ ยโอกาส ประชาชน และ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
๕) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดำเนินการโครงการ เพื่ อใหบริการประชาชน และรั บทราบป ญหา อุ ป สรรค และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง
๗) สงเสริมสนับสนุน การวางระบบการพั ฒ นาดานโครงสรางพื้ น ฐานใหสอดคลอ งกั บความ
จำเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
๘) พัฒ นาฟ นฟูและสง เสริม กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะวัฒ นธรรมและประเพณี ของชุม ชน
ทองถิ่นโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
๙) ปรับ ปรุงโครงสรางการบริห ารงาน นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริห ารงานภายใน
องคกร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรบั การศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) สงเสริม สนับ สนุนและรวมมือกับ สวนราชการ หนว ยงานตางๆ ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒ นาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหล งน้ ำ ลุม น้ำลำคลองและป าไม ใหมี
ความอุดมสมบูรณ สรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบ
กำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่
จำเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานงบกลาง
๙) แผนงานการพาณิชย
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปข องตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบล

เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

ค่าเป้ าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

หนา 14

2.1.4 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1) SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)
 คนในวัยทำงาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมือง
 ประชาชน ผูนำชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ
และตางประเทศ
รวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสราง  ราษฎรยากจน ส ว นใหญ ป ระชาชนประกอบอาชี พ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได
พื้นฐานครบถวน
 ประชาชนไม ส ามารถรวมกลุ มกั นเพื่ อดำเนิ นการดาน
 มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก เนื่องจากมี
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๖๐ ๒๓๖๙ และสาย เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
 ตำบลเป น ชุ ม ชนที่ อ ยู ห างไกลตั ว เมื อ ง ข า วของราคา
ตะโกโคกสี ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัดชัยภูมิ
แพลง เพราะตองนำมาจากแหลงอื่นหรือในเมืองใหญ จึงมี
 มีรถโดยสารประจำทางสายจังหวัดนครราชสีมา –
การบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน น้ำมัน เสื้อผา นุงหม
อำเภอแกงสนามนาง – จังหวัดชัยภูมิ ผานเขตเทศบาล
 มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขตอำเภอบัว ฯลฯ
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับ
ใหญ (กรุงเทพฯ – แกงคอย – บัวใหญ - หนองคาย –
แรงงานวางงานนอกฤดูกาล
อุดรธานี)
 ไม มี ส ถานประกอบกิจ การขนาดใหญ ไม มี โรงงานใน
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
พืน้ ที่
วัฒนธรรมทองถิ่น
 มีแหลงเก็บน้ำไวใชเพื่อการเกษตรกรรม 98 เปอรเซ็นต  อบต.กุดจอก ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน
เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบ
ของพื้นที่ตำบลกุดจอก
กับเครื่องมือไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญ ไดแก ขาว ออยและมัน เลี้ยงสัตว ฯลฯ  ไมมีตลาดสดที่ดำเนินการโดยระดับตำบล
 แหล ง เงิ น ทุ น ต า งๆ เช น ธนาคารพาณิ ช ย มี น อ ย
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน สอนตั้งแตระดับ
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ
กอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา
 ที่ ดิ น มี ร าคาสู ง ถ า จะพั ฒ นาในด า นการเกษตรและ
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง
 มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ อยูในเขตตำบล คือ สำนักงาน ภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจำนวนมาก
ไฟฟาภูมภิ าค
 มีการประสานความรวมมือระหวางตำบลกับสวน
ราชการในพื้นที่
 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและ
ดานมลพิษ
 มีการจัดตั้งหมูบาน 14 หมูบ่ า้ น
 ผูน้ ําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิน
 มีระบบประปาเพิมขึนทําให้มนี ําใช้อุปโภคบริโภค
ตลอดทังปี
 มีวดั ๒ แห่ง สํานักสงฆ์ 9 แห่ง
 หมู่บา้ นในเขตตําบล มีหอกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รบั ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
 มีการให้บริการด้านการสือสารของบริษทั ทีโอที แคท
เทเลคอม และมีสญ
ั ญาณโทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชน
หลายบริษทั
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threat)

 จังหวัดนคราชสีม า สามารถสนับสนุ นงบประมาณ  มีปั ญหาแนวเขตการปกครองระหว่ า ง องค์ ก าร

ให้ อบต.กุ ด จอก ทีมีแ ผนงาน/โครงการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเ ส้ น ทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับ การ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รบ
ั ความร่วมมือสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐ
เป็ นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทําให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
 รัฐ บาลมี น โยบายให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาท้องถินของตนเอง
 ได้ ร ับ งบประมาณจากส่ ว นกลางเพิ มขึนเพื อให้
เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิน

บริหารส่วนตําบลกุดจอกกับ องค์การบริหารส่วนตําบลบัว
ใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่
 ปั จจุบนั องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก เป็ นตําบล
ขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัดเมือเทียบกับภารกิจหน้าที
ต่า งๆ ตามกฎหมายทีกํ า หนดให้เป็ น อํ านาจหน้ า ทีของ
กฎหมายอืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิน
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณทีได้รบั จากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการ
บริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่า งๆ ในการปฏิบตั ิงานทําให้
ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ า ยโอนภารกิ จ ต่ า งๆ ไม่ เ ป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทําให้การปฏิบตั ิงาน เกิด ความล่าช้าไม่เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ทวางไว้
ี
 การพัฒ นาบางด้านต้องเป็ น ไปตามกฎหมาย จึงไม่
สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละ
ของชุมชนเท่านัน ซึงบางครังก็ทาํ ได้ยากมาก

รายงานสรุปผลการวางแผนพ ัฒนา 3 ปี ปี 2562
อบต.กุดจอก บ ัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2562

ยุทธศาสตร์

2563

2564

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร ้างพืนฐาน และ
ดูแล รักษา ฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล ้อม
2.ยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพ
ชีวต
ิ ของประชาชน
3.ยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
บํารุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
4.ยุทธศาสตร์สง่ เสริมด ้านเศรษฐกิจและการ
พัฒนาอาชีพประชาชน
รวม

51 10,152,500.00

62 29,640,000.00

45 28,725,000.00

34

4,240,000.00

44

5,167,000.00

44

5,177,000.00

14

681,000.00

23

1,121,000.00

23

1,161,000.00

6

150,000.00

6

150,000.00

6

150,000.00

105 15,223,500.00

135 36,078,000.00
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2.1.5 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร
(ของ อบต. กุดจอก)

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล
รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการบริหารบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริม
และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน
ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตรที่ 1 การ ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริม
เสริมสรางและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาระบบการศึกษา บำรุง
ศักยภาพทุนมนุษย
ประเพณีและกีฬา
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ยุ
ท
ธศาสตร
ท
่
ี
3
ยุ
ท
ธศาสตร
ด
า

นการพั
ฒ
นาเกษตรกร
ยุ
ท
ธศาสตร
ท
่
ี
4.
ยุ
ทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๓ การ
สงเสริมดานเศรษฐกิจและการ
สรางความเขมแข็ง
พัฒนาอาชีพประชาชน
ทางเศรษฐกิจและ

ตามแผน

ดำเนินการจริง

51

30

34

22

14

6

6

6

105

64

แขงขันไดอยางยั่งยืน
รวม
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โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น 105 โครงการ ดำเนินการจริง 64 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 60.95 ของจำนวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

3.

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (เฉพาะที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดำเนินการ)

อบต.กุดจอก

หน่วยงานทีร ับผิดชอบ

แหล่งทีมา

งบตาม
ข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

เปอร์เซ็นต์
การดําเนินการ

ั
ชือคูส
่ ญญา

ระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
ั ญา
สญ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์พ ัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน และดูแล ร ักษา ฟื นฟูทร ัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
1. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

2. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร ประตูหน ้าต่างทาสีใหม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศูนย์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุนทัวไป

3. โครงการทํารัวรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ ้านดอนแร ้งและรัว
หน ้า อาคารศพด.บ ้านดอนแร ้ง ?
ศพด.บ ้านหนองเซียงโข่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

4. โครงการก่อสร ้างถนนหินคลุกสาย
ศาลปู่ ตา -บ ้านสามเมือง หมู่ 5

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

5. โครงการก่อสร ้างถนนหินคลุกทิศ
เหนือหมูบ
่ ้าน หมู่ 7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป
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20,000.00

100

ยืมค่าตอบแทน
วิทยากร

2

20,000.00

20,000.00

56,000.00

100

ร ้านพลอยสุข
การค ้า 57/2562

45

55,000.00

55,000.00

280,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 13/2562

45

279,000.00

279,000.00

100,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 50/62

30

99,000.00

99,000.00

100,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 48/62

30

99,000.00

99,000.00

หนา 18

6. โครงการก่อสร ้างถนน คสล.ซอย
บ ้าน นางณิภา คิดการ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

7. โครงการก่อสร ้างถนน คสล.ทิศ
เหนือหมูบ
่ ้าน หมู่ 9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

8. โครงการก่อสร ้างถนน คสล.คุ ้ม
บ ้านหนองกระโดน หมู่ 9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

9. โครงการก่อสร ้างถนนดินเส ้นรอบ
หนองคูมะค่า หมู่ 10

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

11. โครงการก่อสร ้างถนน คสล.สาย
ศาลากลางบ ้าน - บ ้านดอนฆ่าเสือ
หมู่ 12 ต.บัวใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

12. โครงการอบรมคัดแยกขยะ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

13. โครงการขุดลอกหนองถัวแปบ
หมู่ 11

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

14. ก่อสร ้างถนนหินคลุก หมูท
่ 2
ี บ ้าน
เพ็คน ้อย (ซอยถนนเรียบลําห ้วย)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

15. ก่อสร ้างถนนดิน หมูท
่ ี 7 บ ้าน
อ ้อยช ้าง (ซอยทิศเหนือหมูบ
่ ้าน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

16. ซ่อมสร ้างถนน คสล. หมู่ 1 - หมู่
4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

10. โครงการก่อสร ้างถนน คสล.สาย
บ ้านนางวิภาดา -บ ้านกุดจอก หมู่ 11

200,000.00

100

นายยนต์ คิดการ
2/2562

60

199,000.00

199,000.00

294,000.00

100

ร ้านพี.เอส วัสดุ
6/2562

60

293,000.00

293,000.00

300,000.00

100

ร ้านพี.เอส วัสดุ
4/2562

60

294,000.00

294,000.00

100,000.00

95

ร ้าน ว.เจริญ
ทรัพย์

30

99,000.00

94,095.00

200,000.00

100

หจก.ทีเจทีวาย
เอ็นจิเนียริง
19/2562

60

199,000.00

199,000.00

200,000.00

100

หจก.ทีเจทีวาย
เอ็นจิเนียริง
16/2562

60

199,000.00

199,000.00

20,000.00

100

ร ้านดิจต
ิ อล

5

20,000.00

20,000.00

400,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 15/2562

45

399,000.00

399,000.00

เงินอุดหนุนทัวไป

ไม่ได ้ดําเนินงาน

100,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

100,000.00

100

ร ้านพลอยสุข
การค ้า

30

99,000.00

99,000.00

410,000.00

100

ร ้านพี.เอส วัสดุ
20/2562

60

409,000.00

409,000.00
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17. ก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอย
รอบบ ้าน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

18. ก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ 3 (คุ ้ม
น ้อย)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

19. ซ่อมสร ้างถนนลาดยาง หมู่ 7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

20. ก่อสร ้างถนน คสล. ม.5 (ซอย
หลังโรงเรียน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

21. ก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ 6 - บ ้าน
โนนพลวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

22. ก่อสร ้างถนน คสล.หมู่ 13 (ซอย
บ ้านนางแฉล ้ม) (ต่อเนืองจากปี
งบประมาณ 2561)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

23. ก่อสร ้างถนน คสล. หมู่ 14 - หมู่
8 (ต่อเนืองจากปี งบประมาณ 2561)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

24. ก่อสร ้างถนนดิน หมู่ 11 ทิศ
เหนือของหมูบ
่ ้าน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

25. ก่อสร ้างถนนดิน หมู่ 6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

26. ก่อสร ้างถนนดิน หมู่ 12 - ต.โนน
ประดู่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

27. ขุดลอกสระวัดเก่า หมู่ 3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

28. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคก
ป่ าช ้า - บ ้านโสก

200,000.00

100

หจก.ทีเจทีวาย
เอ็นจิเนียริง 9/62

60

199,000.00

199,000.00

200,000.00

100

ร ้านว.เจริญทรัพย์
7/62

60

198,000.00

198,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

400,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

200,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 1/2562

60

198,000.00

198,000.00

300,000.00

100

ร ้านพีเอส วัสดุ
8/62

60

297,500.00

297,500.00

357,000.00

100

ร ้านพี.เอสวัสดุ
14/2562

60

356,000.00

356,000.00

300,000.00

100

ร ้านพี.เอส วัสดุ
17/2562

60

298,500.00

298,500.00

100,000.00

100

ร ้านว.เจริญทรัพย์
19/2562

30

99,000.00

99,000.00

200,000.00

100

ร ้านพลอยสุข
การค ้า 5/2562

30

198,000.00

198,000.00

100,000.00

100

ร ้านว.เจริญทรัพย์
22/2562

30

99,000.00

99,000.00

200,000.00

100

นายเทิดศักดิื บุญ
ดี 3/2562

30

198,000.00

198,000.00

100,000.00

100

นายเทิดศักดิ บุญ
ดี 51/62

30

99,000.00

99,000.00
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29. ต่อเติมอาคารเก็บขยะอันตราย

30. โครงการก่อสร ้างถนน คสล. ม.4
- ม.3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

เงินอุดหนุนทัวไป

40,000.00

100

นายสมศักดิ แดง
ไธสง 116/2562

45

39,500.00

39,500.00

200,000.00

100

ร ้านดอกจาน
เจริญโอเน็ต
22/2562

60

199,000.00

199,000.00

่ เสริมและพ ัฒนาส ังคมคุณภาพชีวต
ยุทธศาสตร์สง
ิ ของประชาชน
31. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนภาษี
32. โครงการประชาสัมพันธ์และ
บริการรับชําระภาษี นอกสถานที
33. โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัว
นักเรียน)

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง
ส่วนการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

34. โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

35. โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา)
36. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนพนักงาน ข ้าราชการ
และประชาชน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

37. โครงการส่งเสริมความยุตธิ รรม
และอยูร่ ่วมกันอย่างสมานฉันท์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

38. โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

50,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

202,300.00

100

ศพด.บ ้านงิวใหม่

1

200,300.00

200,300.00

583,100.00

100

ศพด. จํานวน 4
ศูนย์

1

560,100.00

560,100.00

134,470.00

100

ศพด. จํานวน 4
ศูนย์

1

91,530.00

91,530.00

60,000.00

100

ยืมค่าตอบแทน
วิทยากร

1

59,700.00

59,700.00

9,940.00

9,940.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00
เงินอุดหนุนทัวไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

17,000.00

100

ร ้านดิจต
ิ อล

3

หนา 21

39. โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

40. โครงการประเพณีงานฉลองวัน
แห่งชัยชนะท ้าวสุรนรี/งานประเพณี
บัวไหมบัวใหญ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

41. โครงการสืบสาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมป
ิ ั ญญา
ท ้องถิน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

42. โครงประชุมประชาคมระดับ
หมูบ
่ ้าน ตําบลเพือรับฟั งความ
คิดเห็นในการจัดทําแผน ข ้อบัญญัต ิ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

43. โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

44. โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดู
งานเพือเพิมประสิทธิภาพ ให ้แก่
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล
กุดจอก ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2562

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

45. โครงการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข ้เลือดออก

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

46. โครงการป้ องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ ้า

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

47. โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัตก
ิ าร
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

48. โครงการอุดหนุน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด ้านสาธารณสุข

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนทัวไป
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17,000.00

100

นายพุทธศรี เรือง
ศรี

7

7,640.00

7,640.00

40,000.00

100

1 อุดหนุนทีทํา
การปกครอง
อําเภอบัวใหญ่

1

40,000.00

40,000.00

40,000.00

100

นางดวงฤทัย
หมายกุม
่ กลาง

3

40,000.00

40,000.00

10,000.00

100

หจก.นิวสากล
พลาซ่า

3

9300

9300

1,368,000.00

100

โรงเรียน จํานวน
4 โรง

1

1,346,000.00

1,346,000.00

203,200.00

100

1 สํานักปลัดยืม

1

203,200.00

203,200.00

15,000.00

100

ร ้านดิจต
ิ อล
91/2562

1

15,000.00

15,000.00

40,000.00

100

นางเบญจวรรณ
สุรน
ิ ทร์ต๊ะ

7

34,190.00

34,190.00

18,000.00

100

อุดหนุน อบต.
ห ้วยยาง

1

15,000.00

15,000.00

280,000.00

100

อุดหนุนทังหมด
14 หมูบ
่ ้านๆละ
20,000 บาท

1

280,000.00

280,000.00
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49. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัยของ
พนักงานเจ ้าหน ้าที

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

50. โครงการอบรมคัดแยกขยะ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

51. โครงการสํารวจข ้อมูลจํานวน
สัตว์และขึนทะเบียนสัตว์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

52. โครงการรณรงค์ควบคุมลูกนํ า
ยุงลายป้ องกันโรคไข ้เลือดออก

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

เงินอุดหนุนทัวไป

20,000.00

100

ชานน ยืมค่า
วิทยากร

1

10,740.00

10,740.00

20,000.00

100

นายชานน ไกร
กลาง ยืมตอบ
แทนค่าวิทยากร

1

20,000.00

20,000.00

1 นายชืน จิตตรง
(คชจ.สํารวจแมว
หมา)

3

3,279.00

3,279.00

100

บ.ซัสโก ้ จํากัด

18

62,200.00

62,200.00

100

นางอนงค์นาฎยืม

1

33,760.00

33,760.00

5,000.00

65,000.00

่ เสริมและพ ัฒนาระบบการศก
ึ ษา บํารุงการศาสนา สบ
ื สานว ัฒนธรรมประเพณีและภูมป
ยุทธศาสตร์สง
ิ ญ
ั ญา
ท้องถิน
53. โครงการวันเด็ก
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
50,000.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา
54. โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

50,000.00

100

นายขันติ ทอง
ภูธร

3

45,250.00

45,250.00

55. โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

100,000.00

100

ศพด. จํานวน 4
ศูนย์

1

100,000.00

100,000.00

56. โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬ
ี า
สนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

90,000.00

100

ร ้าน ส.เสรีสปอร์ต

3

89,882.00

89,882.00

57. อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธ ี
ราชพิธอ
ี ําเภอบัวใหญ่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

9,000.00

100

ทีทําการปกครอง
อําเภอบัวใหญ่

1

9,000.00

9,000.00
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58. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านเพือสร ้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ของประชาชนในท ้องถิน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา

20,000.00

100

ร ้านธวัชชัย
เฟอร์นเิ จอร์

3

18,964.00

18,964.00

8,545,475.00

8,540,570.00

่ เสริมด้านเศรษฐกิจและการพ ัฒนาอาชพ
ี ประชาชน
ยุทธศาสตร์สง
59. โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สํานักสวัสดิการ
สังคม

เงินอุดหนุนทัวไป

60. โครงการอบรมอาชีพเพือสร ้าง
รายได ้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สํานักสวัสดิการ
สังคม

เงินอุดหนุนทัวไป

61. โครงการฝึ กอาชีพผู ้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สํานักสวัสดิการ
สังคม

เงินอุดหนุนทัวไป

62. โครงการส่งเสริมกลุม
่ อาชีพรา
ษฏรผู ้มีรายได ้น ้อย (ตกเกณฑ์ จปฐ)
20,000

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สํานักสวัสดิการ
สังคม

เงินอุดหนุนทัวไป

63. โครงการส่งเสริมอาชีพให ้กับ
ผู ้ด ้อยโอกาส (ผู ้พิการ ,ผู ้ด ้อยโอกาส
ถูกทอดทิง ไร ้ทีพึง)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สํานักสวัสดิการ
สังคม

เงินอุดหนุนทัวไป

64. โครงการอบรมอาชีพเกษตรกร

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตําบล, สํานักงานปลัด อบต.

รวม

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

20,000.00

ไม่ได ้ดําเนินงาน

9,444,070.00
ขอมูล ณ 05/11/2562
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2562

การใช้ งบประมาณประจําปี 2562

8540570
9444070
53
64

งบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิ ปี งบประมาณ 2562

โครงการทีได้ รับการอนุมตั ิปีงบประมาณ 2562

งบประมาณทีใช้ ในปี งบประมาณ 2562

โครงการทีดําเนินการในปี 2562
z
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4. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
การสรุปผลการวิเคราะห การติดตามและประเมิ นผลนี้ เปนการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู ใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2562 ที่อยูในงบประมาณรายจายประจำป/เพิ่มเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โอนตัง้ จายใหม โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ
4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)
ในป งบประมาณ พ.ศ.2562 ไดด ำเนิน การโครงการ จำนวน 53 โครงการ จำแนกตาม
ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จำนวน
28 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 จำนวน
19 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 จำนวน
6
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน
0
โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2562 จำนวน 105 โครงการ โครงการที่ดำเนินการ
ใน จำนวน 53 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.47
4.2 คุณภาพ (Quality)
ผลที่ ไดรับ จากการดำเนิ น โครงการเปน ไปตามวั ตถุ ป ระสงค เป าหมายที่ ได ก ำหนดไว ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2562
4.3 คาใชจาย (Cost)
งบประมาณที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8,540,570.00 บาท คิดเปนรอย
ละ 90.43 ของงบประมาณตามงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562 จำนวน 9,444,070.00 บาท คิด
เปนรอยละ 56.10 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2562 จำนวน 15,223,500.00 บาท
4.4 เวลา (Time)
โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 53 โครงการ
4.5 การไดรับประโยชน
ประชาชนไดรับประโยชนตามวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2562
4.6 การวัดผล
ผลที่ไดรับตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนดตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2562
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