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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่าย...
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ค วร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่ ว ยงานหรือระหว่างหน่ว ยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการ
เสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๒~
โครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล
ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขั บเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผล...
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโก จึ ง ต้ อ งการด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริห ารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๓~
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก จึง
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ปของการวางแผนแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัย
นาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input)
การติดตาม...
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน
ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือ
ยกเลิ กโครงการในกรณีที่ เห็ น ว่า ไม่เ กิดความคุ้มค่ าต่อ ประชาชนหรือประชาชนไม่พึ งพอใจ ซึ่ งการติด ตามและ
ประเมิน ผลนี้มีทั้งในรู ป ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีห น้าที่กากับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๔~
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กร...
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาร
รายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี
กล่ าวอีกนัย หนึ่ งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด แข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิน การสิ่งเหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมิน ผลซึ่งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน เป้นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพือ่ การปรับปรุงแผนงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๕~
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพือ่ การตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
๓. ขั้นตอน...

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วั นรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ า วและต้ องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ (๓)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๖~
ขั้นตอน…
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔
(๕)

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
รายงานผลการติ
ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ติดตามและ
ประเมินผล รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่น

~๗~
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. กรอบ...
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ว นตาบลตะโก ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโก โดยอาศั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๘~
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe)
การดาเนิน โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบ...
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~๙~
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็ นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็น...
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุม้ ค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของอบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๐ ~
ติด อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิ ดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็น การตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบู รณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์...
(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะโก
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๔.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
๕.๑ ระเบี ย บในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๑ ~
(๒) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลำ…
(๓) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ ดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ ช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ ในการน ามาหาค่ า และผลของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมิลผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่างๆ อั นได้ แก่ แผนพัฒ นา แผนการดาเนิ นการ เทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรั พย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๒ ~
๕.๒ วิธีในกำร...
๕.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที่ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อ มูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยด าเนิ น การเก็บ ข้ อมู ล จากแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา แผนพั ฒ นสามปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่ าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธี การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังนี้
๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของอบต.ใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของอบต.ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโกในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔…
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
๖.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๓ ~
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุน การนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่าง )
๘) การประเมิน...
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๔ ~
๑) นายพยุง ไขแสง
๒) นายสมวัน วาปีเน
๓) นายหนูจี มังกร
๔) นางนวลจันทร์ ตลับไธสง
๕) นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
๖) นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง
๗) นายภานุวัฒน์ จาปารอด
๘) นางสาวขวัญใจ จิตรดี
๙) นายสุรัตน์ ศรีสุระ
๑๐) นายบุญจันทร์ ไขแสง
๑๑) นายสมพงษ์ เพ็ชรสังหาร

สมาชิกสภา หมูที่ ๗
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภา หมูที่ 5
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่)
กรรมการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
กรรมการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
สมาชิกสภา หมูที่ 8
เลขานุการกรรมการ

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิ จ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทาง...

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุ บันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่
ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ
ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์...

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทังหมด ๑๒ ประการ ดังนี
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ...

๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดิน แม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชา
รัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสั งคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก
เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่
ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริม...

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้
มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยดาเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้
มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่ มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติห น้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลัง
แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนด
แนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง
๒.๓) กาหนด...

๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้ าหน้าที่ไม่ดาเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์
๒.๔) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้
กระ ทาผิดตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทา
ยุทธศาสตร์ห รือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒ นาบุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จักทาขึ้นบนพื้นฐานการมี ส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน
สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ
จากการทางานร่ วมกัน ของทุกภาคส่วน กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ

๗. ยุทธศาสตร์...

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
เป้าประสงค์รวม
๑) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
๒) พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
๓) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔) พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
๕) เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง
และกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
: ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๘.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด้าริ
๑) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้
มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) สนับสนุน...

๓) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ และประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๔) สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับ ให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๘.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๑) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๔) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การถนอมอาหารและแปรรูปสิ นค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
นาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย เทคโนโลยี ที่ทันสมัยโดยขอความร่ว มมือและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วย
และเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๘.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕) ดาเนิน การสนับ สนุ น และประสานรัฐ บาล องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
๗) ส่งเสริม...

๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา
๘.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑) สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ ป ระชาชนได้ รับบริการที่ดี ทั่ว ถึงและทัน เหตุการณ์ โดยร่ว มมือกั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์
๘.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวางระบบการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต พื้ น ฐานให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๘.๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๓) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ความสามารถของผู้ ประกอบการธุ ร กิจ ท่ องเที่ย ว และสร้ า ง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
๗.๘ ยุทธศาสตร์...

๘.๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ ร องรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศต่างๆ ในโลก
๒) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล
๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๘.๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน
๘.๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๓) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลตะโก
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล น้าสังคมสู่ความเข้มแข็ง”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการทางาน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกมิติ
2. พัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการสาธารณะ และพั ฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน หรือภาคี
เครือข่าย
4. พัฒนาบริหารงานด้านการบริหารบุคคล โดยเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตะโก ให้ทางานอย่างมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถพึ่งตนเองได้
6. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และสาธารณูปโภค
7. การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริการ แลหะการบริหารให้เกิดความรวดเร็ว ฉับไว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น สูความเป็น
เลิศ
10. ส่งเสริม และประสานการพัฒนารวมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเน้นที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นจุดศูนย์กลาง
11. บูรณาการด้านการบริการสูประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น และ
ชุมชน
12. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ส่งเสริม
อาชีพให้ประชนมีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพ การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทา
การเกษตรผสมผสาน การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก การพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาฝนแล้งและส่งเสริมอาชีพเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ฝึกอบรมและจัดให้
มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
3. ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. บารุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5. บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

6. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้มีสวัสดิการ การกีฬา การศึกษา สุขอนามัยดีขึ้น
8. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ตะโก คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนพัฒนาได้มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา และโอกาสการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโกในปัจจุบันโดยการทา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้ง
ภายในและภายนอกมีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกสายหลัก ทางหลวงชนบท นม 4006 ตัดผ่านตาบล
สะดวกในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังต่างอาเภอ ต่างจังหวัดได้
2. มีลาห้วยแหล่งน้าตามธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่
3. อยู่ใกล้ศูนย์บริการทางการแพทย์, สาธารณสุข
4. อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ และสถาบันการเงิน สามารถให้บริการประชาชนได้ครบทุกขั้นตอน
5. องค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโกมีบุคลากรที่มีศักยภาพทุ่มเทเสียสละ เพื่อ
ให้บริการประชาชน
6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง , ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทา
กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชน ผู้นา/ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นเป็นไปได้ค่อนข้างช้า
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของ
ตาบลมีขนาดใหญ่
3. พื้นที่ตาบลมีขนาดใหญ่ ราษฎรไม่สะดวกในการมาติดต่อราชการที่ อบต.
4. แรงงานขาดคุณภาพ ทักษะฝีมือ ทาให้ถูกกดขี่ค่าแรง
5. ขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขาดน้าเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งปัญหาที่ดินทากิน
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีค่านิยมยึดติดกับการเป็นผู้รับจากภาครัฐมากเกินไป
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น

2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
3. ได้รับการประสานงานความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
5. ปัญหาภาวะฝนแล้งในทุกภูมิภาค ทาให้ รัฐ บาลและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสาคัญการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโกมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ค่อนข้างมาก
ภัยคุกคาม (Threats)
1. ภัยธรรมชาติ เป็นประจาทุกปี เช่น ภัยแล้ง , วาตภัย
2. การแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ เป็นงานที่ ต้องอาศัย ความร่ว มมือจากหลายๆส่ ว นที่ต้อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโก ยังไม่มีความชานาญและบุคลากร
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ
สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้า
2. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
3. จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

4. จานวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
2. จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. จานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
2. จานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
3. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
1. จานวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จานวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3. จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะ ตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอานาจกาหนดและดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล
1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา

2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและเด็ก
4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
2. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
3. มารดาและทารกได้รับการดูแล
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
มีจานวนลดลง
5. จานวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์ไหม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการท่องเที่ยว
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การการแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
1. เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาครัฐ
3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
4.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา”
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1. จะส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนภายในตาบล โดยการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2. จะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิต
สินค้าทางการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. นโยบายด้านสังคม
จะส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ และคนยากไร้ภายในตาบลตะโก ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
จะแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขตตาบล โดยส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาทุก
ประเภท และจัดอบรมเยาวชน ประชาชนในตาบลให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่จาเป็น ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อเป็นการพัฒนาสติปัญญา
ก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จะส่งเสริมป้องกัน รักษาโรค การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป
จะส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนดารงรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น

3. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. จะก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในตาบลให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดปี

2. จะดาเนินการปรับปรุงให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ซอย ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. จะพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เพื่อ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. ด้านการเมืองการปกครอง
จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จะปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้ตามอานาจหน้าที่อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จะส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมสมาชิก อปพร. ภายในตาบลเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
จะปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
เครื่องมือเครื่องใช้สานักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในการ
ให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้ที่สะดวกและรวดเร็ว
จะพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
จะส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร โดยการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสาร ( หอกระจายข่าว) และ
ศาลาประชาคมให้มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มการบริการอินเตอร์เน็ตประจาตาบลไว้
บริการประชาชนในตาบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
1. จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะร่วมกัน โดยการปลุกจิตสานึกให้ประชาชนทุกคน
มองเห็นปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาขยะด้วยการแยกขยะ วัสดุเหลือใช้ให้สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่
2. จะดูแลที่สาธารณะประโยชน์ภายในตาบล เพื่อพัฒนาให้เป็นที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในตาบลตะโก
3. จะส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

~ ๑๖ ~
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน บารุงถนน สะพาน
ทางเท้าและท่อระบายน้า

โครงการ
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างท่อระบายน้า
ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ก่อสร้างทางเท้า
ปรับปรุงและก่อสร้างสะพาน
การจัดการผังเมือง

1.2 การขยายเขตไฟฟ้า

1.2.1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
1.2.2 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

1.3 การก่อสร้างและขยายประปา

1.3.1 ขยายเขตบริการประปา
1.3.2 ปรับปรุงกิจการประปา

1.4 การบริหารสาธารณะที่พึงได้รับ

1.4.1 ติดตั้งระบบโทรศัพท์
1.4.2 การบริการดูแลด้านการสาธารณสุข

2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

2.1.1 จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์
2.1.2 ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๗ ~

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ

2.2.1 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ
2.2.2 ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

2.3.1 ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างมีระบบ

3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกในด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม
3.1.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ไทย
3.1.3 เสริมสร้างทานุบารุงพุทธศาสนา

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2.2 ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ
3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
3.2.4 จัดให้มีห้องสมุดชุมชนเสริมทักษะการอ่าน
3.2.5 ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน

แนวทางการพัฒนา
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

โครงการ
3.3.1 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ
(TOBENUMBERONE)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๘ ~
3.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
3.3.3 ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคพิษสุนัขบ้า
3.3.4 ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.3.5 ส่งเสริมเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
บริการประชาชน
3.3.6 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ
3.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอบรมผู้พิการและด้อย
โอกาส
3.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม.
3.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส

3.5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

3.5.1 ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวน
นันทนาการ
3.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ
3.5.3 จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมในชุมชน

แนวทางการพัฒนา
4.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
4.1.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสานึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม
4.1.2 ขุดลอกคลองธรรมชาติให้ดูเป็นระเบียบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๙ ~
เรียบร้อย
4.1.3 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.2 การจัดการระบบน้าบาบัดน้าเสีย

4.2.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้การกาจัดน้าเสียของ
ชุมชน
4.2.2 กากับดูแลและตรวจสอบโรงงานและสถาน
ประกอบการให้เพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสีย
4.2.3 ออกข้อบัญญัติตาบลควบคุม

4.3 การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูล
ฝอย

4.3.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย
4.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ
เพื่อการกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป
4.3.3 จัดการบริการเพิ่มศักยภาพในการกาจัดขยะมูล
ฝอย
4.3.4 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
กาจัดขยะ

แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน

โครงการ
5.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.1.2 จัดทาประชาคมให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๒๐ ~
5.1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

5.2.1 เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบล
5.2.2 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
5.2.3 ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้สามารถบริการ
จัดการตอบสนองความต้องการประชาชน

5.3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน 5.3.1 เสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการ
สากร (PSO)
บริการประชาชนสู่สากลตามมาตรฐานสากล
5.3.2 ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารที่ทาการรองรับ
การบริการประชาชน
5.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 5.4.1 บัญญัติข้อบัญญัติ อบต. เพื่อควบคุมจัด
ระเบียบ
ชุมชน
5.4.2 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๒๑ ~

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

6.1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

5.4.3 ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแล
ชุมชนและสังคม
5.4.4 รณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่
ยวดยานพาหนะในเขตชุมชน
5.4.5 ติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตชุมชน
6.1.1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
6.1.2 ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน
6.1.3 สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
การศึกษา
6.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส
6.1.5 ส่งเสริมการสาธิตการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียน
นักศึกษา

6.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้
เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

6.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด
6.2.2 ฝึกอบรมอาสาสมัครสร้างจิตสานึกเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
6.2.3 รณรงค์ เฝ้าระวัง บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และสร้างชุมชนเข้มแข็ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๒๒ ~

6.3 ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและ
ทารก

6.3.1 ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา
และทารก
6.3.2 เยี่ยมเยือนแม่หลังคลอด

6.4 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสา
ธารณภัย

6.4.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจาตาบล
6.4.2 ขับขี่ปลอดภัยด้านการจราจร
6.4.3 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการป้องกัน
ภัยและเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัย
6.4.4 รณรงค์และป้องกันลดปัญหาการสร้างความ
6.4.5 จุดตรวจบริการประชาชน

6.5 ส่งเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

6.5.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ตามนโยบายประกันสุขภาพ 30 บาท
6.5.2 สุขใจวัยทอง
6.6.1 ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามแนวทาง
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๑๖ ~

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๓๒ ~

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
(Performance Indicators)

ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของ อบต. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไช้แบบการติดตามและประ
เมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ง านจะเป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น้ าเข้ า (Input) กระบวนการ
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุ งการทางานต่อไปเงื่อนไขสาคั ญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ ตั วบ่ง ชี้ เ หล่านั้น ในการดาเนิ นการช่ วยในการตัด สินใจได้ต่อไป การใช้ ตัวบ่ ง ชี้ การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด
ไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth
evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม สาเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล
านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๓ ~
๒.๓ เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
(๓) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๔ ~
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
=
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป
=
ต่ากว่า ๒๐
=

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
ได้ ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
ได้ ๔ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
ได้ ๓ คะแนน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ไม่ได้คะแนน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
คณะกรรมการมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการได้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ ด้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )












รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๕ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา การประเมินคุณภาพ
๑๐๐ คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของแผน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
คะแนนที่ได้
๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๖ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
ได้ ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
ได้ ๔ คะแนน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
ได้ ๓ คะแนน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ไม่ได้คะแนน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่าง
แผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ ด้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )












รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๗ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
คะแนนที่ได้ ๔ .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสามปี
การติดตามและประเมินผล
๙๘ คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชือ่ โครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕
๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)
๓
๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั
๕
๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถกู ต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
๓
๓
รวม
๑๐๐
๙๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๘ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
 ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
 ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)
๒๕๕
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
๒๓๕
พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบัญงบประมาณรายจ่าย
๒๓๕
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดาเนินงานจริง ประจาปีงบประมาณ
๕๖
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๐)
หมายเหตุ

:

ร้อยละ

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๐ .
คะแนน

๙๒.๑๖

-

๑๐๐

-

๒๑.๙๖

๐

-

คานวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๓๙ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม
 ไม่มีผลกระทบ
 มีผลกระทบ ๑ โครงการ
 มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
 มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ

๕ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
๕๖
ไม่มีผลกระทบ
(ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๒
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
๓
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๔
คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
๕
การดาเนินโครงการ
๖
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .

๕

คะแนนทีไ่ ด้
๕
๕
๕
๔
๐
๕
๒๔

ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน ซึ่งต่ากว่า ๒๕ คะแนน
คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดาเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อ ให้ การด าเนิน โครงการของ อบต. บรรลุ เ ป้ าหมายที่ กาหนดเอาไว้ใ นแผนพั ฒ นา จึ ง เห็น ควร
ผู้บริหารเร่งรัดการดาเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ อบต. สามารถดาเนินการได้เพียงร้อยละ
๒๑.๙๖ อาจจะทาให้สิ้นปีงบประมาณ อบต. จะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้ และอาจทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน เพราะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญา
ให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๔๐ ~

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด : สานัก/กอง ...................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ อบต.
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไช่

ไม่ไช่

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

~ ๔๓ ~

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของ อบต. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมี ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุท ธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึก ข้อมู ล แบบรายงาน เพื่ อนาไปวิเ คราะห์ท างสถิติ และการหาผลสัม ฤทธิ้โ ดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ ๑...
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ ง หลั ง จากที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๔๔ ~
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
.................................................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาฯ
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาฯ
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาฯ
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาฯ
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาฯ
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนา อบต.
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของ อบต. มาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนา อบต.
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาฯที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ




















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๔๕ ~

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ
๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตาม...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๔๖ ~

ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ด า เ นิ น ง า น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙ – ๒ ๕ ๖ ๓ )

แ ล ะ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ฉ บั บ ที่

๑

ส รุ ป ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ป ท . ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า
( ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น ตุ ล า ค ม พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔
ปี ๒ ๕ ๕ ๙
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า

ถึ ง มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๕ )

ปี ๒ ๕ ๖ ๐

ปี ๒ ๕ ๖ ๑

โครงการ

ผลการ

โครงการ

ผลการ

(เ ป้ า ห ม า ย )

ด า เ นิ น ง า น

(เ ป้ า ห ม า ย )

ด า เ นิ น ง า น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑
๕
๑
๑๖
๘
๒๑
๑๓

๕
๘
๒
๖
๑๑

๖
๒๐
๑๘
๑๒
๓๓
๑๗

๔
๔
๓

๑๐
๖

๑๐
๓

๓

๑

๑๖
๑๔
๑๓

๑๐
๑
๑

ร ว ม ทั้ ง สิ้ น

๘๔

๔๖

๑๔๙

๒๓

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า

๕ ๔. ๗ ๖

ปี ๒ ๕ ๖ ๒

ปี ๒ ๕ ๖ ๓

ยั ง ไ ม่ ถึ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

๑ ๕.๔ ๔

แ บ บ ที่

๓ / ๑ . ..

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ต ะ โ ก ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕
ร อ บ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕ ( ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น ตุ ล า ค ม พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔ ถึ ง มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๕ )

~ ๔๗ ~

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕๕๗
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน

54
13
43
9
33
18
170

ปี ๒๕๕๘
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน

25
26
1
19
15

21
3
47
4
27

19
1
39
1
22

12

12

86
50.59

๑14

94
82.45

ปี ๒๕๕๙
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน

ปี ๒๕๖๐
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน

19
2
34
1
43
11

15
2
24
1
18
10

28
3
20
3
19
25

110

70
63.63

98

ปี 2561

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ต ะ โ ก ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕
ร อ บ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕ ( ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น ตุ ล า ค ม พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔ ถึ ง มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๕ )

~ ๔๗ ~
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖
เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศ คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
ของโครงการที่
สามปี
(นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๑๑
๑๑
๔.๓๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๑
๑
๐.๓๙
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑๗
๑๖
๖.๒๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๗
๗
๒.๗๕
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑๘
๖
๒.๓๕
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๓
๑๓
๕.๑๐
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๖๙
๑๖๗
๖๕.๕๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
๑๑
๘
๓.๑๔
และทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๘
๖
๒.๓๕
และสิ่งแวดล้อม
รวม
๒๕๕
๒๓๕
๙๒.๑๖
การติดตาม...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๔๘ ~

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสาม
ปี

จานวนโครงการ
บรรจุใน
ข้อบัญญัติ
(นาไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

19
2
34
1
43

15
2
24
1
18

13.64
1.82
21.81
0.91
16.36

11

10

9.09

รวม

110

70

63.63

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัด
คุณ ภาพแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก เป็นไปด้วย
ความถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามระเบี ย บและหนั ง สื อ สั่ ง การดั ง กล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทาและประสานแผนพัฒ นาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๔๙ ~
ปี และ ข้อ ๗ การวัด คุณ ภาพแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ตามนั ยหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
(๒) การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวั ด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการ...
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ได้ดาเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐
น.
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒ นา โดย
สรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทาและประสานแผนพัฒ นาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๕๐ ~
ท้องถิ่น สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ วย ๒ หน้า ๒๐ ข้ อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้ แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติ ดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับ
แต่วันที่ป ระกาศใช้ แผนพัฒ นาสามปี (แนวทางการพิจารณาการติ ดตามและประเมินผลโครงการสาหรั บ
แผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ได้ดาเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลโครงการส าหรั บ แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่ อ ความสอดคล้ อ งของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ณ สานักงานองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลตะโกต าบล ตามแนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการส าหรั บ
แผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมี
รายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
๕
๕
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
๓
๓
ระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
๕
๕
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๕๑ ~
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ
ยท. ๐๔
รวม

๔
๕
๕
๓

๔
๕
๕
๓

๑๐๐

๙๘

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิ ดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก จึง ได้ดาเนินการนาเข้าข้ อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๕๒ ~
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan
และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
(www.dla.go.th)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๖๕ ~

ส่วนที่ ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และ
ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ :
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)
(๒) แบบที่ ๑ : การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๔)
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓
หน้า ๓๖)
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๙)
๑.๓ ผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(๑) แบบที่ ๒ :
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๕) โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ๑๔๙ โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน ๒๓ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๔ ของแผนยุทธศาสตร์
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน :
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่
๔ หน้า ๕๐)
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้ ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓
หน้า ๓๘)
๒.๓ ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๗) โดยสรุปได้ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

~ ๖๖ ~
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๒๕๕ โครงการ
 โครงการที่บรรจุใทศบัญญัติ
จานวน ๒๓๕ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๗ ของแผนพัฒนาสามปี
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๙)
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า ๕๒)
 โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ๒๕๕ โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน ๕๖ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๗ ของแผนพัฒนาสามปี
๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ ได้ ๕
คะแนนเต็ม เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดาเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๔๐)
๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ อบต.
๔.๑ ครุภัณฑ์ที่ชารุดมี จานวน ๒๒ รายการ
๔.๒ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
๔.๓ เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดาเนินจาหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ
๔.๔ วัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อตามความจาเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
๔.๕ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๔.๖ ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
อบต. มีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจาก
จังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การ
พัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดาเนินการได้ การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจานวนมากทาให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
อบต. มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทางาน คน
หนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมื อง ข้าวของราคาแพลง ขาด
แหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้าจากแม่น้าชี ซึ่งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหลื่อม ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนใน
ท้องถิ่น
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~ ๖๗ ~
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~ ๖๘ ~
๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการของ อบต. มีดังนี้
ลาดับที่
โครงการ
ปัญหา
๑
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัน
- การจัดโครงการตรงกับช่วง
ลอยกระทง
เทศกาลเก็บเกี่ยว ประชาชนการ
ทางานจนถึงดึกจึงจะเดินทางกลับ
บ้าน
- ขาดการประชาสัมพันธ์
๒
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์
- ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุมาก

๓

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นเด็กโต

๔

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- กรณีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย เด็กไม่กล้าแสดงออก
- เด็กร้องไห้ไม่ยอมออกห่างจาก
ผู้ปกครอง

อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
- ในช่วงพิธีเปิดโครงการมีประชาชน - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าร่วมค่อนข้างน้อย
มากกว่านี้

- ไม่มีพละกาลังในการเข้าร่วมแข่ง
ขั้นกีฬา

- ควรเป็นประเภทกีฬาที่
เหมาะสมกับวัย
- ควรจัดให้มีการออกกาลัง
กายสม่าเสมอเพื่อความพร้มอ
ของร่างกาย
- เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก
- ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่น
เข้าร่วมเพื่อจะได้มีกิจกรรม
หลากหลาย
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการได้ลาบากทา - ควรแยกผู้ปกครอออกจาก
ให้ต้องใช้เวลามากในการดาเนิน
เด็กและชี้แจงให้ผู้ปกครอง
กิจกรรม
เข้าใจ

๗. ปัญหา...
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~ ๖๙ ~
๗. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา
(๑) ช่วงฤดูแล้งน้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(๒) อบต. ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน
(๓) อบต. มีที่กักเก็บน้าไม่เพียงพอ
อุปสรรค
(๑) อบต. ต้องสูบน้าจากแม่น้าชีที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้า
(๒) อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้า
(๓) อบต. ยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าได้
ข้อเสนอแนะ
(๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจานวนสระกักเก็บน้า
(๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้า
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) อบต. บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ ๙๒.๑๖ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ
แผนพัฒนาสามปี
๒) อบต. สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ ๒๑.๙๖ ไม่ถงึ ร้อยละ
๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี
อุปสรรค
๑) อบต. มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดาเนินการอยู่เป็นจานวนมาก
๒) อบต. มีงบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนา
สามปี
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