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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และ ๒๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขึ้น โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.   ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑.๑ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 
๑.๒ เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแชะสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
๑.๓ เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับปรุง แก้ไข 

ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการได้ 
 

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
๒.๑ ความส าคัญของการติดตาม 

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การ
ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูล 
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ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

๒.๒ ความส าคัญของการประเมินผล 
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นสาหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ ได้จาก

การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้ งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล     ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า 
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 

 

๓. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 
๓.๑ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ – เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสี่ปีไปด าเนินการ

ให้เกิดผล โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ  
๓.๒ การติดตาม – เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม

แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงาน กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ กา รใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่  

๓.๓ การประเมินผล – เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การน าแผนงาน /โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
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๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 

 “น  าไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีคุณธรรม น าประชาเป็นสุข”    
 
๒. พันธกิจ ( Mission ) 

๒.๑ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน และเศรษฐกิจ 

๒.๒  การบริหารจัดการ เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ 
๒.๓  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค์กร ครอบครัว และคน ในด้านต่างๆ 
๒.๔  สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๓.๑  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อย่าง

ทั่วถึง 
๓.๒  ชุมชนน่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ 
๓.๓  ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรมีศักยภาพ ประชาชนมีรายได้พอเพียง 
๓.๔  การบริหารจัดการที่ดี แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑  ประกอบด้วย จังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม  
และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
2) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
3) ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
4) ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน 
5) แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว 
6) มีระบบ Logistic ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
๑) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
๓) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
๔) พัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
 

๑) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    ๑.๑ ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
    ๑.๒ เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
    ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง 
 

๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
        ๒.๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
        ๒.๒ ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
           ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
 

๓) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
         ๓.๑ การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
               ๓.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
               ๓.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
         ๓.๔ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
         ๓.๕ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

 

๔) พัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        ๔.๑ พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 

๑.๑  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
๑.๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ๔.๔ พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 
  “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
เป้าประสงค์รวม 

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๓. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีปะสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการทุกด้าน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 

 เป้าประสงค์ 
  - เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  - เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  - เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแช่งขัน 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
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๑. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริหารทั้งในและนอกภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) 
๒. ส่งเสริมการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้เพ่ิมศักยภาพ

ในการผลิต 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 
๕. น าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
๖. ส่งเสริมการออมครัวเรือน 
๗. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ 
๘. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาจังหวัด  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เป้าประสงค์  
- เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
- เพ่ือพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม 
- เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 
- เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๑๑ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 

รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 
๓. ส่งเสริมการเขา้ถึงระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 
๕. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์เร่ร่อนสู่คน 
๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 
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๘. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น  
๙. ส่งเสริมการทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
๑๐. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปี 
๑๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้น 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
 

 เป้าประสงค์  
- เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- เพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ ของทรัพยากร

ป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลด

ปริมาณขยะ 
๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดน้ าเสีย 
๔. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และการขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า

คลองสายหลักของจังหวัด 
๖. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ของประชาชน 
 เป้าประสงค์  

- เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
-  เป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ 
- เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 

 

 กลยุทธ์   ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริ 
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๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
๑๐. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการสร้างความความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 เป้าประสงค์ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 

 

 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ ตามแนวทางหลักการทรงงาน 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร  

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  ได้ระดมสมองจากหมู่บ้าน  ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล   
ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์กรต่าง ๆ ในเขตต าบล และผู้มีความรู้ความสามารถ  เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส
และอุปสรรค  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็น “ น ้ำไหล ไฟสว่ำง หนทำงดี มีคุณธรรม น้ำประชำ
เป็นสุข”  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในช่วง ๔ ปี ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   จ านวน   ๑๐   ยุทธศาสตร์ โดยให้ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน จึง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๐   ยุทธศาสตร์    ดังนี้ 
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๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  แนวทางการพฒันา 

๑.๑  ประสานและการบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
        เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  
       เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
๑.๓  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒.๒  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ 
                          และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๓  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 
              การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  ๒.๔   ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ 
                  ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน   
  ๒.๕   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย                      

 
 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
         เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
         ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๒   ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่าย 
      และเพ่ือการอนุรักษ์ 
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๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

  ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ๔.๒  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๔.๓  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
        ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๔.๔  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
  ๔.๕  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๔.๖  ด าเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ 
        ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๔.๗  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
        สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑.  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ 
      มาตรฐาน โดยรว่มมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือ 
      องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ 
      การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
      การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน 
      สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ 
        ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
  ๖.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  ๖.๓  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
        เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนา 
        โครงสร้างพื้นฐาน 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หนา้ ๑๒ 

 

  ๖.๔  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ 
      ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 
      ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
        ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  ๗.๒  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน 
         การท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จาก 
         การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
  ๗.๓  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย 
         เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า 
         และขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
        รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
 

 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 

๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ี 
       กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.๒  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
๘.๓  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  
      เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
      และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน 
       จังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ 
       ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๙.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 

๙.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล 
       และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ       
       ผู้ประสบภัย 

  ๙.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ 
                          ส าคัญโดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๙.๔  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย 
                            ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

  ๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑๐.๑  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ 
                            ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๐.๒  รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                            ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
  ๑๐.๓  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะ 

ต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ชององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน   กรรมการ  
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    กรรมการ  
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ  
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    กรรมการ  
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน    กรรมการ  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคน

หนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่ ๔ 
การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการ
ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑    และในกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ติดตามการใช้
งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้ง
จ านวนงบประมาณท่ีใช้จริง รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน หรืออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  ดังนี้  

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
และสรุปเป็นผลด าเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแชะ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา 
ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ตามแบบ ๓/๒ และ ๓/๓ ของกรมส่งเสริม การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแชะจะ
ด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งต่อไป  
เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็น ไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมี
ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่ง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งต่อไป 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  ๒  ประเด็น ดังนี  
        (๑)  ประเด็นการประเมินผล     :  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
                    ๑.๑ ตัวชี้วัด (KPIs)       :  ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
                    ๑.๒ เป้าหมาย (Goal)    :  ร้อยละ  ๖๐ 
                    ๑.๓ วิธีการประเมินผล   : ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
        (๒)  ประเด็นการประเมินผล     :  ความพึงพอใจของประชาชน 
                    ๒.๑ ตัวชี้วัด (KPIs)      :  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ    
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                    ๒.๒ เป้าหมาย  (Goal)   :  ร้อยละ  ๖๐         
                    ๒.๓ วิธีการประเมินผล   :  ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในหมู่บ้าน ๑๐๐ ชุด
โดยตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะ เวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะ เวลา 
อบต. 
แชะ 

๑. ใช้แบบรายงานท่ี ๒ แบบ
ติดตามผลการด าเนินงาน รายไตร
มาส (๓ เดือน)                                            
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ ๓ 
เดือน 

อบต.   
แชะ 

๑. ใช้แบบรายงานท่ี ๑ การก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์            
๒. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อประกาศ 
ใช้แผน 

    ๑. ใช้แบบรายงานท่ี ๓/๑ แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
๒. ใช้แบบรายงานท่ี ๓/๒ แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน ในภาพรวม 
๓. ใช้แบบรายงานท่ี ๓/๓ แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์    
๔. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

-ภายใน
เดือน
เมษายนและ
เดือน
ตุลาคมของ
ทุกป ี

คณะ
ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ         
๓. รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 
๒. วิเคราะห์รายงานตามแบบ         
๓. เสนอผู้บริหารทราบ 

๑๕ วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

   ผู้บริหาร ๑. เสนอสภาเพื่อทราบ              
๒. ประกาศให้
ประชาชนทราบ 
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แบบรายงานแบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึง

เป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

ระยะเวลาในการติดตามผล 
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีก าหนด
ระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๙ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ 

และ ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๓ ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการด าเนินการ / 
ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมิน หรือช่วยก ากับนั่นเอง 
 
แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีการอนุมัติของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
๑๙. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบรายงานแบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานของท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนา ๓ ปี (๒) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประโยชน์ 
๑. เป็นเครื่องมือส าหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึง
นอกจากจะท าให้ทราบสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่า
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

๒. เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ระยะเวลาในการติดตามผล 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ๓ เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ จะช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่าง
กันไป 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หนา้ ๒๐ 

 

องค์ประกอบของแบบ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  

๔ ส่วน คือ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป     

- ชื่อหน่วยงาน      
- ชื่อรายงานผลการด าเนินงาน    
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


