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สวนท่ี 1 

บทนำ 
---------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหาร
ทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ 
ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาการบริหารสวนตำบล
กุดจอกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตรวจสอบ
ดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไวหรอืไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด 
ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสภาพพื้นที่และผูมีสวนเก่ียวของเพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุดจอก 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสรมิสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรบัปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
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ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดยีิ่ง 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตำบล กุดจอก 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบล    
กุดจอกหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 3 

 

  4) หัวหนาสวนการบรหิารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อดำเนินการตอไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดังน้ี 
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 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 ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเคร่ืองมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสมัภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว 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 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนท่ี 3  
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  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือผูเกี่ยวของ
หรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมี
อำนาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อบต.

กุดจอก 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 

สภา อบต. 

กุดจอก 
รายงานผล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 
 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ ท่ัวไป อำนาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดงันี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกอยางนอยหกเดือน 1 คร้ัง  
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในเดือน เมษายน และภายเดือน ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด
จากรายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนา
ทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน 
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   4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมนิผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
  2) เครื่องมือ  
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
  2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 4.3  กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 - ม.3 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการ

สงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของพนักงานเจาหนาที ่(จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปน

ตน 
  4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไม
เครงครัดในข้ันตอน 
 4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใช
ชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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  4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังน้ี 

5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดยีวกัน  

5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

5.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปน
จริง ทำใหไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคกร
ตาง ๆ 

5.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผดิชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

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

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

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล     
กุดจอก 
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สวนท่ี 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 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบล    กุดจอกที่
กำหนดยุทธศาสตร กลยุทธขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลกุดจอก 

1.1.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีรายละเอียด ดังนี้ 

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 

รูรักสามคัคีและภูมปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  จัดใหมรีะบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน รองรับการยกระดบัคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน 

2.  จัดใหมีการดำเนนิการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงนำ้ ถนน และ
การอนุรักษธรรมชาต ิ

3.  ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ประชาชนไดรวมกันสงเสรมิอนรุกัษศาสนา ประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

5.  ประชาชนในพื้นท่ีไดรับการศกึษา 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 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. 2562 

2.1 เดือนตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดบัมหภาค 

1) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 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 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 10 

 

 3) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการ
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 
 

2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “ตำบลทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ควบคูกับการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นใน
ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ที่สรางชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล และ
สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรโดยกำหนด
โครงการ จำนวน 103 โครงการ และโครงการที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จำนวน 8 
โครงการ รวมโครงการ จำนวน 111 โครงการ ปรากฏในแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน และพบวาจำนวน
โครงการ 56 โครงการ ไดดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หรอืคิดเปนรอยละ 50.45 ของ
โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 

2.1.3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.๑ วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  ๖  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 
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๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร 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 
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 ผูพิการ ผูปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่ 
๒.๗)  การใหความสำคัญตอการปองกันการตดิเชื้อเอดสในพ้ืนที่ 
๒.๘)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 
๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ  

ระหวาง  ๐ - ๖ ป 
๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคมุโรคติดตอสำคัญในเขตตำบล 
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแม

และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย 
๓.๑)  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี 
๓.๒)  การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน

เยาวชนและประชาชน         
๔)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
๔.๑)  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและไดรับ

ประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ 
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๔.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน
ชีวิต 

๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำ

กลับมาใชประโยชน 
๕.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรอืการดูแลรักษาตนไม  เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตตำบล 
๕.๓)  การใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
๕.๕)  การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถี

ชีวิต ภูมิปญญาและประเพณท่ีีดีงามของทองถิ่น 
๖.๒)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 ๒.๓  เปาประสงค 
๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรูและบำรงุรกัษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมทั้งการสรางสังคม  
    ความนาอยู 
 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตตำบลมีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นรอยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตตำบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปะวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตตำบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการ 
       ทองเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากขึ้น 
   ๗)  ชุมชนในเขตตำบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
 ๒.๔  คาเปาหมาย 
 ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   

    ๒)  ประชาชนมคีวามรูและบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม   
    ๓)  ประชาชนมศีกัยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได   

 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข  
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    ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิม
ชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชน
ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และ
คุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จำเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรบัการศกึษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ

พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ สรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบ
กำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่

จำเปนเพ่ือรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
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 

การจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของตาํบล     

เป้าประสงค ์ 

ตวัชีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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2.1.4 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
1) SWOT Analysis       

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

  ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ
รวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  ชมุชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานครบถวน 
  มีเสนทางสญัจรเปนไปดวยความสะดวก  เนื่องจากมี
ถนนทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๑๖๐  ๒๓๖๙  และสาย
ตะโกโคกสี  ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัดชัยภูมิ          
  มีรถโดยสารประจำทางสายจงัหวัดนครราชสีมา – 
อำเภอแกงสนามนาง – จังหวัดชัยภูมิ  ผานเขตเทศบาล 
  มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเขตอำเภอบัว
ใหญ (กรุงเทพฯ – แกงคอย –   บัวใหญ -  หนองคาย – 
อุดรธานี) 
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน   
  มีแหลงเก็บน้ำไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม 98 เปอรเซน็ต
ของพ้ืนที่ตำบลกุดจอก 
  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคญั ไดแก ขาว  ออยและมัน เลี้ยงสตัว  ฯลฯ 
  มีโรงเรยีนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  สอนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4  แหง   
  มีหนวยงานรฐัวิสาหกิจ  อยูในเขตตำบล  คือ  สำนักงาน
ไฟฟาภูมภิาค   
  มีการประสานความรวมมือระหวางตำบลกับสวน
ราชการในพื้นที่ 
  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและ
ดานมลพิษ 
  มีการจัดตั้งหมูบาน 14 หมูบ่า้น   

  ผูนํ้าชุมชนใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาทอ้งถนิ 

  มรีะบบประปาเพมิขนึทาํใหม้นํีาใชอุ้ปโภคบรโิภค

ตลอดทงัปี  

  มวีดั   ๒  แหง่   สํานักสงฆ ์  9  แห่ง 

  หมู่บา้นในเขตตําบล  มหีอกระจายขา่ว

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในชุมชนไดร้บัทราบขอ้มลู

ขา่วสาร 

 มกีารใหบ้รกิารดา้นการสอืสารของบรษิทัทโีอท ีแคท

เทเลคอม และมสีญัญาณโทรศพัทไ์รส้ายของ ของเอกชน

หลายบรษิทั       

  คนในวัยทำงาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมือง
และตางประเทศ 

  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได 
  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดำเนินการดาน
เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 

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

  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานใน
พืน้ที่  
  อบต.กุดจอก  ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน 
เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบ
กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

  ไมมีตลาดสดที่ดำเนินการโดยระดับตำบล 
  แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย   มีนอย
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ     

  ที่ดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจำนวนมาก 
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รายงานสรปุผลการวางแผนพฒันา 3 ปี ปี 2562 
อบต.กดุจอก บวัใหญ ่จ.นครราชสมีา 

ยทุธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.ยทุธศาสตรพ์ัฒนาระบบโครงสรา้งพนืฐาน และ
ดแูล รักษา ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิและ
สงิแวดลอ้ม 

51 10,152,500.00 62 29,640,000.00 45 28,725,000.00 

2.ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิและพัฒนาสังคมคณุภาพ
ชวีติของประชาชน 

34 4,240,000.00 44 5,167,000.00 44 5,177,000.00 

3.ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิและพัฒนาระบบการศกึษา 
บาํรุงการศาสนา สบืสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภมูปัิญญาทอ้งถนิ 

14 681,000.00 23 1,121,000.00 23 1,161,000.00 

4.ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิและการ
พัฒนาอาชพีประชาชน 

6 150,000.00 6 150,000.00 6 150,000.00 

รวม 105 15,223,500.00 135 36,078,000.00 118 35,213,000.00 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

  จงัหวดันคราชสมีา  สามารถสนับสนุนงบประมาณ

ให้ อบต.กุดจอก ทีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทาง

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั                                   

  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการ

ขยายตวัของการลงทุนทางเศรษฐกจิ 

  ได้รบัความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรฐั

เป็นอย่างด ีการปฏริูป ระบบราชการทําใหพ้นักงานเกิด

ความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 

  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาทอ้งถนิของตนเอง 

  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิมขึนเพือให้

เพยีงพอในการบรหิารจดัการทอ้งถนิ 

 

  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การ

บรหิารส่วนตําบลกุดจอกกบั องค์การบรหิารส่วนตําบลบวั

ใหญ่ และ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโนนประดู่ 

  ปัจจุบนัองค์การบรหิารส่วนตําบลกุดจอก  เป็นตําบล

ขนาดกลาง  มงีบประมาณจํากดัเมอืเทยีบกบัภารกจิหน้าที

ต่างๆ  ตามกฎหมายทีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีของ

กฎหมายอนื  ตามภารกจิถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิน  

นโยบายจงัหวดัและนโยบายรฐับาล 

  งบประมาณทไีดร้บัจากส่วนกลาง ไม่เพยีงพอในการ

บรหิารงาน 

  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบตัิงานทําให้

ขาดความคล่องตวัในการบรหิารงาน 

  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั  ทําให้การปฏิบตัิงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป

ตามวตัถุประสงคท์วีางไว ้

  การพฒันาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่

สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศยัความเสยีสละ

ของชุมชนเท่านัน  ซงึบางครงักท็าํไดย้ากมาก 
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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 

ยุทธศาสตรท่ี 2     
ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 7           
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ       
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล 
รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 
 

51 

 
 

30 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการบรหิารบานเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรสงเสริม
และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 
 

34 

 
 

22 

ยุทธศาสตรที่ 3     
ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตรที่ 1      การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม
ประเพณีและกีฬา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรสงเสรมิ
และพัฒนาระบบการศึกษา บำรุง
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
14 

 
6 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3     
ดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตรที่  ๓ การ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร ยุทธศาสตรที่ 4.  ยุทธศาสตร
สงเสริมดานเศรษฐกิจและการ
พัฒนาอาชีพประชาชน 

 
 

6 

 
 

6 

 รวม 105 64 
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     โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถิ่น 105 โครงการ ดำเนินการจริง 64 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 60.95 ของจำนวน
โครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 

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

อบต.กดุจอก หน่วยงานทรีบัผดิชอบ แหลง่ทมีา 
งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

เปอรเ์ซ็นต ์
การดาํเนนิการ 

ชอืคูส่ญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ดําเนนิการ 
(วัน) 

วงเงนิตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบโครงสรา้งพนืฐาน และดแูล รกัษา ฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและสงิแวดลอ้ม           
1. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 100 ยมืคา่ตอบแทน

วทิยากร 
2 20,000.00 20,000.00 

2. โครงการซอ่มแซม ปรับปรุง ตอ่
เตมิอาคาร ประตหูนา้ตา่งทาสใีหม่
ของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กทงั 4 ศนูย ์

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

เงนิอดุหนุนทวัไป 

56,000.00 100 รา้นพลอยสขุ 
การคา้ 57/2562 

45 55,000.00 55,000.00 

3. โครงการทํารัวรอบอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอนแรง้และรวั
หนา้ อาคารศพด.บา้นดอนแรง้ ?
ศพด.บา้นหนองเซยีงโข ่

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 

280,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ
ด ี13/2562 

45 279,000.00 279,000.00 

4. โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุสาย
ศาลปู่ ตา -บา้นสามเมอืง หมู ่5 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 

100,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ
ด ี50/62 

30 99,000.00 99,000.00 

5. โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุทศิ
เหนือหมูบ่า้น หมู่ 7 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ

ด ี48/62 
30 99,000.00 99,000.00 
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6. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอย
บา้น นางณิภา คดิการ 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 นายยนต ์คดิการ 

2/2562 
60 199,000.00 199,000.00 

7. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ทศิ
เหนือหมูบ่า้น หมู ่9 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 

294,000.00 100 รา้นพ.ีเอส วัสด ุ
6/2562 

60 293,000.00 293,000.00 

8. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.คุม้
บา้นหนองกระโดน หมู ่9 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
300,000.00 100 รา้นพ.ีเอส วัสด ุ

4/2562 
60 294,000.00 294,000.00 

9. โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเสน้รอบ
หนองคมูะคา่ หมู ่10 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 95 รา้น ว.เจรญิ

ทรัพย ์
30 99,000.00 94,095.00 

10. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
บา้นนางวภิาดา -บา้นกดุจอก หมู ่11 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 

หจก.ทเีจทวีาย
เอ็นจเินียรงิ 
19/2562 

60 199,000.00 199,000.00 

11. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ศาลากลางบา้น - บา้นดอนฆา่เสอื 
หมู ่12 ต.บัวใหญ ่

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 

หจก.ทเีจทวีาย
เอ็นจเินียรงิ 
16/2562 

60 199,000.00 199,000.00 

12. โครงการอบรมคดัแยกขยะ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 100 รา้นดจิติอล 5 20,000.00 20,000.00 

13. โครงการขดุลอกหนองถวัแปบ 
หมู ่11 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
400,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ

ด ี15/2562 
45 399,000.00 399,000.00 

14. กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่2ี บา้น
เพ็คนอ้ย (ซอยถนนเรยีบลําหว้ย) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

15. กอ่สรา้งถนนดนิ หมูท่ ี7 บา้น
ออ้ยชา้ง (ซอยทศิเหนือหมูบ่า้น) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 100 รา้นพลอยสขุ 

การคา้ 
30 99,000.00 99,000.00 

16. ซอ่มสรา้งถนน คสล. หมู ่1 - หมู ่
4 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
410,000.00 100 รา้นพ.ีเอส วัสด ุ

20/2562 
60 409,000.00 409,000.00 
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17. กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่2 (ซอย
รอบบา้น) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 หจก.ทเีจทวีาย

เอ็นจเินียรงิ 9/62 
60 199,000.00 199,000.00 

18. กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่3 (คุม้
นอ้ย) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 รา้นว.เจรญิทรัพย ์

7/62 
60 198,000.00 198,000.00 

19. ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง หมู ่7 สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
400,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

20. กอ่สรา้งถนน คสล. ม.5 (ซอย
หลังโรงเรยีน) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ

ด ี1/2562 
60 198,000.00 198,000.00 

21. กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่6 - บา้น
โนนพลวง 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
300,000.00 100 รา้นพเีอส วัสด ุ

8/62 
60 297,500.00 297,500.00 

22. กอ่สรา้งถนน คสล.หมู ่13 (ซอย
บา้นนางแฉลม้) (ตอ่เนอืงจากปี 
งบประมาณ 2561) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
357,000.00 100 รา้นพ.ีเอสวัสด ุ

14/2562 
60 356,000.00 356,000.00 

23. กอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่14 - หมู ่
8 (ตอ่เนอืงจากปี งบประมาณ 2561) 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
300,000.00 100 รา้นพ.ีเอส วัสด ุ

17/2562 
60 298,500.00 298,500.00 

24. กอ่สรา้งถนนดนิ หมู ่11 ทศิ
เหนือของหมูบ่า้น 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 100 รา้นว.เจรญิทรัพย ์

19/2562 
30 99,000.00 99,000.00 

25. กอ่สรา้งถนนดนิ หมู ่6 สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 รา้นพลอยสขุ 

การคา้ 5/2562 
30 198,000.00 198,000.00 

26. กอ่สรา้งถนนดนิ หมู ่12 - ต.โนน
ประดู ่

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 100 รา้นว.เจรญิทรัพย ์

22/2562 
30 99,000.00 99,000.00 

27. ขดุลอกสระวัดเกา่ หมู ่3 สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 นายเทดิศักดิ ืบญุ

ด ี3/2562 
30 198,000.00 198,000.00 

28. ซอ่มแซมถนนหนิคลกุสายโคก
ป่าชา้ - บา้นโสก 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
100,000.00 100 นายเทดิศักด ิบญุ

ด ี51/62 
30 99,000.00 99,000.00 
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29. ตอ่เตมิอาคารเก็บขยะอันตราย สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
40,000.00 100 นายสมศักด ิแดง

ไธสง 116/2562 
45 39,500.00 39,500.00 

30. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ม.4 
- ม.3 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
200,000.00 100 

รา้นดอกจาน 
เจรญิโอเน็ต 
22/2562 

60 199,000.00 199,000.00 

ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิและพฒันาสงัคมคณุภาพชวีติของประชาชน           
31. โครงการจัดทําแผนทภีาษีและ
ทะเบยีนภาษี 

สว่นการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง 

  
50,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

32. โครงการประชาสัมพันธแ์ละ
บรกิารรับชําระภาษี นอกสถานท ี

สว่นการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง 

  
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

33. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่เงนิรายหัว
นักเรยีน) 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

202,300.00 100 ศพด.บา้นงวิใหม ่ 1 200,300.00 200,300.00 

34. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่อาหาร
กลางวัน) 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

583,100.00 100 ศพด. จํานวน 4 
ศนูย ์

1 560,100.00 560,100.00 

35. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่พัฒนาการจัด
การศกึษา) 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

134,470.00 100 ศพด. จํานวน 4 
ศนูย ์

1 91,530.00 91,530.00 

36. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
เด็กและเยาวชนพนักงาน ขา้ราชการ
และประชาชน 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

60,000.00 100 ยมืคา่ตอบแทน
วทิยากร 

1 59,700.00 59,700.00 

37. โครงการสง่เสรมิความยตุธิรรม 
และอยูร่่วมกันอยา่งสมานฉันท ์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

  
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

38. โครงการรณรงคป้์องกันและลด
อบุัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
17,000.00 100 รา้นดจิติอล 3 9,940.00 9,940.00 
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39. โครงการรณรงคป้์องกันและลด
อบุัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
17,000.00 100 นายพุทธศร ีเรอืง

ศร ี
7 7,640.00 7,640.00 

40. โครงการประเพณีงานฉลองวัน
แหง่ชยัชนะทา้วสรุนร/ีงานประเพณี
บัวไหมบัวใหญ่ 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

40,000.00 100 
1 อดุหนุนททีํา
การปกครอง
อําเภอบัวใหญ่ 

1 40,000.00 40,000.00 

41. โครงการสบืสาน ประเพณี
ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถนิ 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง 

  
40,000.00 100 นางดวงฤทยั 

หมายกุม่กลาง 
3 40,000.00 40,000.00 

42. โครงประชมุประชาคมระดับ
หมูบ่า้น ตาํบลเพอืรับฟังความ
คดิเห็นในการจัดทําแผน ขอ้บัญญัต ิ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

  
10,000.00 100 หจก.นวิสากล

พลาซา่ 
3 9300 9300 

43. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา (อาหารกลางวัน) 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

1,368,000.00 100 โรงเรยีน จํานวน 
4 โรง 

1 1,346,000.00 1,346,000.00 

44. โครงการฝึกอบรมและศกึษาดู
งานเพอืเพมิประสทิธภิาพ ใหแ้ก่
บคุลากร องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
กดุจอก ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ประจําปี 2562 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

  

203,200.00 100 1 สํานักปลัดยมื 1 203,200.00 203,200.00 

45. โครงการป้องกันและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
15,000.00 100 รา้นดจิติอล 

91/2562 
1 15,000.00 15,000.00 

46. โครงการป้องกันและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
40,000.00 100 นางเบญจวรรณ 

สรุนิทรต๊์ะ 
7 34,190.00 34,190.00 

47. โครงการอดุหนุน ศนูยป์ฏบิัตกิาร
ร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 

18,000.00 100 อดุหนุน อบต.
หว้ยยาง 

1 15,000.00 15,000.00 

48. โครงการอดุหนุน สําหรับการ
ดาํเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําร ิดา้นสาธารณสขุ 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค ์ 280,000.00 100 

อดุหนุนทงัหมด 
14 หมูบ่า้นๆละ 
20,000 บาท 

1 280,000.00 280,000.00 
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49. โครงการสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมและการรักษาวนัิยของ
พนักงานเจา้หนา้ท ี

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

  
20,000.00 100 ชานน ยมืคา่

วทิยากร 
1 10,740.00 10,740.00 

50. โครงการอบรมคดัแยกขยะ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 100 

นายชานน ไกร
กลาง ยมืตอบ
แทนคา่วทิยากร 

1 20,000.00 20,000.00 

51. โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวน
สัตวแ์ละขนึทะเบยีนสัตว ์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
5,000.00   

1 นายชนื จติตรง 
(คชจ.สํารวจแมว
หมา) 

3 3,279.00 3,279.00 

52. โครงการรณรงคค์วบคมุลกูนํา
ยงุลายป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก 

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
65,000.00 100 บ.ซสัโก ้จํากัด 18 62,200.00 62,200.00 

ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิและพฒันาระบบการศกึษา บํารุงการศาสนา สบืสานวฒันธรรมประเพณีและภูมปิญัญา
ทอ้งถนิ           
53. โครงการวันเด็ก สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 

กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

50,000.00 100 นางอนงคน์าฎยมื 1 33,760.00 33,760.00 

54. โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกจิกรรมตา่งๆ 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

50,000.00 100 นายขันต ิทอง
ภธูร 

3 45,250.00 45,250.00 

55. โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการ
บรหิารสถานศกึษา (คา่พัฒนาการจัด
การศกึษา) 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

100,000.00 100 ศพด. จํานวน 4 
ศนูย ์

1 100,000.00 100,000.00 

56. โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีา
สนับสนนุการเลน่กฬีาของประชาชน 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

90,000.00 100 รา้น ส.เสรสีปอรต์ 3 89,882.00 89,882.00 

57. อดุหนุนงบประมาณงานรัฐพธิ ี
ราชพธิอีําเภอบัวใหญ ่

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

9,000.00 100 ททีําการปกครอง
อําเภอบัวใหญ่ 

1 9,000.00 9,000.00 
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58. โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมการ
อา่นเพอืสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ของประชาชนในทอ้งถนิ 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม, สํานักการศกึษา 

  

20,000.00 100 รา้นธวัชชยั
เฟอรน์เิจอร ์

3 18,964.00 18,964.00 

ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิและการพฒันาอาชพีประชาชน           
59. โครงการสง่เสรมิบทบาทสตรี
สง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง 

สว่นสวัสดกิารสังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, สํานักสวสัดกิาร
สังคม 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

60. โครงการอบรมอาชพีเพอืสรา้ง
รายได ้ลดรายจ่ายในครัวเรอืน 

สว่นสวัสดกิารสังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, สํานักสวสัดกิาร
สังคม 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

61. โครงการฝึกอาชพีผูส้งูอาย ุ สว่นสวัสดกิารสังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, สํานักสวสัดกิาร
สังคม 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

62. โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพีรา
ษฏรผูม้รีายไดน้อ้ย (ตกเกณฑ ์จปฐ) 
20,000 

สว่นสวัสดกิารสังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, สํานักสวสัดกิาร
สังคม 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

63. โครงการสง่เสรมิอาชพีใหกั้บ
ผูด้อ้ยโอกาส (ผูพ้กิาร ,ผูด้อ้ยโอกาส 
ถกูทอดทงิ ไรท้พีงึ) 

สว่นสวัสดกิารสังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, สํานักสวสัดกิาร
สังคม 

เงนิอดุหนุนทวัไป 
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

64. โครงการอบรมอาชพีเกษตรกร สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัด
ตาํบล, สํานักงานปลัด อบต. 

  
20,000.00 ไมไ่ดดํ้าเนนิงาน 

รวม 9,444,070.00       8,545,475.00 8,540,570.00 

ขอมูล ณ 05/11/2562           
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64

53

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562

โครงการทีได้รับการอนมุตัิปีงบประมาณ 2562

โครงการทีดําเนินการในปี 2562

9444070

8540570

การใช้งบประมาณประจาํปี 2562

งบประมาณทีได้รับอนมุตั ิปีงบประมาณ 2562

งบประมาณทีใช้ในปี งบประมาณ 2562
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4. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลนี้ เปนการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2562 ที่อยูในงบประมาณรายจายประจำป/เพ่ิมเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โอนตัง้จายใหม โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ 
  4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดดำเนินการโครงการ จำนวน 53 โครงการ จำแนกตาม
ยุทธศาสตรดังนี ้
  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 โครงการท่ีดำเนินการ
ใน จำนวน 53 โครงการ คดิเปนรอยละ 50.47  
  4.2 คุณภาพ (Quality)  
    ผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่ไดกำหนดไวตาม
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)  
    โครงการท่ีดำเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 53 โครงการ  
  4.5 การไดรับประโยชน 
    ประชาชนไดรับประโยชนตามวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.
2562 
  4.6 การวัดผล 
    ผลที่ไดรับตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2562 
    




