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  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) ทั้งนี้  ได้นำข้อมูลในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดังกล่าวด้วย  
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา(พ.ศ.2561 -2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนที่ร่วมกันในการรวมรวบข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
--------------------- 

 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่งแผนงานที่ได้วาง
ไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนและถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่จะต้องให้
การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน  เพ่ือลดปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ  การควบคุมการดำเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมิน (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-
post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่ งชี้
แผนงานที่ 
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กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปส่ง
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  ประโยชน์ของการกำกับติดตามประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารได้หลายแนวทางดังนี้ 
  2.1  จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานอย่างไรมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
  2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
  2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควร
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.3  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประกอบด้วย
กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด  ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 

“เชิดชูคุณธรรมนำประชา  พัฒนาลำคันฉูเพ่ือการเกษตร  เชิงนิเวศน์แบบพอเพียง  ชุบเลี้ยงชุมชนอยู่ดีมีสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำและบริการสาธารณะ 

พันธกิจ 

1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.  ให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ 

เป้าประสงค์ 

ตำบลโคกเพชรพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในตำบล 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  ท่อ
ระบายน้ำ  ขุดลอกคลอง สะพาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็น 

1. จำนวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา 

3.พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ  สร้าง 
       มูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการจัดการ  ดูแล  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดการระบบบำบัด  และกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ  สิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
        ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
1. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลโคกเพชรพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ

อาชีพเสริม 
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับ
คำแนะนำ  ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนเด็ก  สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการดำเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด  กองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่า 
        เพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 



 

6 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ 
ส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา  ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตำบล 

เป้าประสงค์ 

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการส่งเสริม บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  ดูแลคุณภาพชีวิต 
4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม

จัดการคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 

เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
    ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมีส่วน

ร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่พึง

พอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสขุฯ กองการศึกษาฯ กองส่งเสริมการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่ 3   

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจำงบประมาณ 2562 
แบบท่ี  1  การกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ✓  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามปีงบประมาณ  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม2561-กันยายน 2562 
 
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(พ.ศ. 2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 

386 309,891,320 386 309,891,320 386 309,891,320 386 309,891,320 

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15 920,000 15 920,000 15 920,000 15 920,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 31 3,515,000 31 3,515,000 31 3,515,000 31 3,515,000 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 96 4,895,000 96 4,895,000 96 4,895,000 96 4,895,000 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 14 1,650,000 14 1,650,000 14 1,650,000 14 1,650,000 

รวม 542 320,866,320 542 320,866,320 542 320,866,320 542 320,866,320 

 
2. จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  103  โครงการ  งบประมาณ  1,302,230 บาท  สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 21 3,406,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 212,000 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 63 14,453,924 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 7 3,230,306 

รวม 103 21,302,230 
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3.  สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการ 

อยู่ท่ีระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 

19 90.48 - - 2 9.52 21 100 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 50.00 - - 6 50.00 12 100 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 59 64.83 - - 4 11.76 63 100 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 7 100.00 - - 0 0 7 100 

รวม 91 88.35 - - 12 11.65 103 100 
 

สรุป 

    โครงการที่มีในพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562  จำนวน 542 โครงการ 
นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 103 โครงการ 
ดำเนินการตามแผน จำนวน  91  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  91X100 = 16.79% 
  542 
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ส่วนที่ 4   

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  สภาพปัญหาและอุปสรรค 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับ 

โครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้
สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน  ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เป็นต้น 

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1. การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าท่ีควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของ
ความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
แผนพัฒนา 
  3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

3.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

  1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์  คือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา 

  3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

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

 

 

 


