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คำนำ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวัด ทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสาม
ปี  และแผนการดำเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
ประเมินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะชี้วัดได้ถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานได้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้
ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในก าร
ดำเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
หรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ 29  กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

 ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลท่าวัด ทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ ในการปฏิ บัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล  
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“ตำบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี แบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

พันธกิจ(Mission) 
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
๕. ส่งเสริมศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม   
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ

สมควร 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้ 

นโยบายในด้านการบริหารงาน 
 จะดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
โดยการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ นำมา
บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงบประมาณ  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ตำบลท่าวัด  ประกอบด้วย บ้าน 
วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือบูรณาการในการทำงานร่วมกัน 
โดยการถือประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนด้วยการประสานงานหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  สำนักงานชลประทานจังหวัด ฯลฯ เป็นต้นไป และเพ่ือให้บรรลุครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวม  11  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๙ 
 

 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑   จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จัดให้มีการวางท่อระบายน้ำเพ่ือขยายเขต
ถนน  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม หรือโดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านดำเนินการตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนดไว้ กรณีที่เป็นความต้องการของประชาชน  ถ้าหากเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ก็ต้องประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ เพ่ือดำเนินการตามแผนพัฒนาตำบล 

๑.๒  จัดให้มีการขุดลอกสระน้ำ  ลำห้วย หนองน้ำลำคลอง  บึง ตามสภาพของพ้ืนที่ จัดทำฝายลาดเอียงกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  กรณีที่เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ก็ต้องประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาตำบล 

๑.๓  จัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงถนนดินลงลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้าน ภายนอกหมู่บ้าน 
และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนในตำบลได้สัญจรไป -มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  กรณีที่เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ก็ต้องประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาตำบล 

๑.๔  จัดให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนยกระดับถนนดินหรือถนนดินลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือ
การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

๑.๕  จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินทุกหมู่บ้านใช้การได้ดีและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนทั้งตำบล  ตลอดจนแหล่งน้ำที่ใช้ อุปโภคบริโภค  โดยคำนึงถึงความสะอาด สะดวก ประหยัด
และถูกหลักอนามัย ถ้าหมู่บ้านไหนพร้อมที่ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลก็จะบริหารจัดการให้ 

๑.๖  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรตลอดจนซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล 

๑.๗  จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน  หมู่บ้านและถนน ให้มีการ
ระบายน้ำได้สะดวกตามสภาพพ้ืนที่ของทุกหมู่บ้าน 

๑.๘  พัฒนาถนนไปสู่แหล่งเกษตรกรรม เพ่ือความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตสู่ตลาดการค้าทั้งภายในและ
ภายนอกตำบล 

๑.๙  การวางรูปแบบผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน  และจัดให้มีการถมดินอยู่ในระดับที่กำหนดและพอดีกับพ้ืนที่ 
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๒.  ด้านการศึกษา 
 ๒.๑  สนับสนุนให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ทุกคน  ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและดื่มนมอย่างเพียงพอ 
 ๒.๒  สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนตามแนวพระราชดำริ เช่นเกษตร
เพ่ือชีวิต การเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 
 ๒.๓  สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ทุกโรงเรียนภายในตำบล 
 ๒.๔ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานในการฝึกและการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยการ
สร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
 ๒.๕  สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม เช่นการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตร
นารี  อบรมค่ายพุทธธรรม หรืออบรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  โดยร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอ่ืนนอกตำบล 
 ๒.๖  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในตำบล ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๒.๗  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้ราษฎรทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๘  อบรมเด็กและเยาวชนภายในและนอกสถานศึกษาโดยการอบรมให้ความรู้ทางด้านสังคม  คุณธรรม 
และจริยธรรม 
๒.๙  จัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์  วารสารต่างๆให้กับจุดบริการหรือที่อ่านหนังสือประจำทุกหมู่บ้าน 
๓.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ 

๓.๑  ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๓.๒  สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบผสมผสาน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณตาม

สมควรแก่กิจกรรม 
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรีภายในตำบล 
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น 
๓.๕  จัดให้มีตลาดชุมชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการนำสินค้าด้านการเกษตรมาจำหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ 
๓.๖ สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เช่น กลุ่มทอเสื่อกก 
๓.๗  สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในตำบล 
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๔.  ด้านการสาธารณสุข 
 ๔.๑สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
ทั้งในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคปาก คอ เท้าเปื่อย 
 ๔.๒  สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม. 
 ๔.๓  สนับสนุนการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดี
ถ้วนหน้า  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนทั่วไป 
 ๔.๔  สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพ่ือสุขภาพ 
 ๔.๕  สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้ 
 ๔.๖  สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตำบลนำการพัฒนา 
๕.  ด้านสวัสดิการและสังคม 
 ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๕.๒  จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม หรือการสงเคราะห์เรื่องถึงยังชีพตามความเหมาะสม 
 ๕.๓  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี 
 ๕.๔  สนับสนุน กองทุนสังคมไม่ทอดทิ้งกัน กองทุนวันละบาทภายในตำบล 
 ๕.๕  สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  พร้อม
กับดูแลในเรื่องการตลาด 
 ๕.๖  ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในตำบลทุกครอบครัว 
๖.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๖.๑  ส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนทั่วไป และการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา 
 ๖.๒  ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตในหมู่บ้าน ในสถานศึกษา ตามสภาพพ้ืนที่ 
 ๖.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ทุกหมู่บ้านเพ่ิมเติมทุกปี 
 ๖.๔  จัดส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิด เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล  เซปักตระกร้อฯ  ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ อสม. กลุ่มสตรี  ประชาชนทั่วไป 
๗.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๗.๑  เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือความเสมอภาคและเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน 
 ๗.๒  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือตำรวจบ้าน 
 ๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.๔  จัดทำป้ายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นที่ตำบล 
 ๗.๕  จัดสร้างป้อมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจตำรวจ อปพร. 
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 ๗.๖  ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ส.อบต.ฯ 
 ๗.๗  จัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. กลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชุดสะท้อนแสงและ
เครื่องมือต่างๆ 
 ๗.๘  จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล 
 ๗.๙  สนับสนุนการป้องกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด  โดยการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ตำบล  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องที่  เพ่ือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ให้หมดสิ้นไปจากพ้ืนที ่
 ๗.๑๐  จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลโดยการจัดหารถยนต์ประจำหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น 
เพ่ือการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและทั่วถึง 
 ๗.๑๑  จัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจำรถ  เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ  เครื่องดับเพลิงอื่นๆ 
๘.  ด้านการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๑  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยอาศัยแผนแม่บทและ
แผนชุมชนที่มาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้นำท้องที่และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๒  การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน 
คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล 
๙.  ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑  คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษา ดิน น้ำ ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ เช่น แนวเขตที่สาธารณประโยชน์  
จัดทำป้ายบอกแนวเขต เพ่ิมการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์  ตามถนนสาธารณะหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน  เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่างอ่ืน 
 ๙.๒  ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะ(นสล.) เพ่ือป้องกันการบุกรุกฯ 
 ๙.๓  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
 ๙.๔  จัดหารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สถานที่ทิ้งขยะสิ่ งปฏิกูล ถังรองรับขยะ และสถานที่กำจัดขยะมูลสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย 
 ๙.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
 ๙.๖  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัสดุ สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติภายในตำบล  
พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 
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๑๐.  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑๐.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอแคน หมอ
สู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น 
 ๑๐.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่นทุก
ปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียน 
ทอดกฐิน  ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
 ๑๐.๓  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ตำบล 
 ๑๐.๔  สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
๑๑.  ด้านอ่ืนๆ ตามรัฐบาลมอบหมายหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 ๑๑.๑  ดำเนินการทางนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 ๑๑.๒  นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  เพ่ือมาแก้ไขปัญหาเป็นแผนพัฒนาตำบลสามปี  โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผนพัฒนา  ผ่านกระบวนการประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ประชาคมระดับตำบล เพ่ือแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนโดยการจัดลำดับการพัฒนาตามความสำคัญ ประกอบการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 
 ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ำ 
 ๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 ๑๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 
 ๑.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำและการสร้างฝายกักเก็บน้ำ 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๒ ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๒.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มการบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
๓.๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
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๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
๔.๕ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๕.๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑ ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัย
อาชญากรรม 
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ 
  ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
  ๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 

 ๑.๔  แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมทำฝายกักเก็บน้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

  2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
   2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 
  2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวิีต 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตท้องถิ่น 

  3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  3.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
  3.5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
  4.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
  4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  4.5 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

  5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 5.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม 

 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ส่วนที่3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี  

งบประมาณ  พ.ศ.2564   เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงาน  เพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
      คำชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท้องถิ่น   
10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2.  การตดิตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
       แบบที่  2แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       คำชี้แจง : แบบที่  2เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  1 ปีเริ่ม
ตั้งแตส่ิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม 2563   -  กันยายน 2564 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
2.  รายงานผลการดำเนินงานระยะ 1ปี 
 ()  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี 
๓. การวางแผนจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาห้าปี 
 

4.  การจัดทำงบประมาณ 
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 56โครงการ งบประมาณ 20,775,981บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,273,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 2 84,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 27 15,786,049.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 75,000.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 16 2,307,000.00 

ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 1,250,132.00 

รวม  57 20,775,981.00 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

41 12,144,000.00 89 16,216,100.00 52 36,331,500.00 62 28,028,500.00 31 8,892,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 4 530,000.00 4 305,000.00 5 560,000.00 5 335,000.00 5 560,000.00 

ด้านคุณภาพชีวติ 37 13,579,665.00 34 13,425,665.00 24 4,992,740.00 36 12,970,540.00 36 12,790,540.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 80,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 18 440,000.00 26 1,079,050.00 22 878,650.00 37 3,356,765.00 31 1,049,050.00 

ด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6 884,000.00 6 884,000.00 7 914,000.00 7 919,000.00 7 914,000.00 

รวม 108 27,657,665.00 162 32,009,815.00 113 43,776,890.00 150 45,709,805.00 113 24,305,590.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. :e-plan) 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

แนวการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

62 28,028,500.00 3 2,145,578.00 3 1,387579 3 1,387579 

2.ด้านเศรษฐกิจ 5 335,000.00 2 84,800.00 1 53}800 1 53}800 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 36 12,970,540.00 27 15,786,049.00 15 13,381,127 15 13,381,127 

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 100,000.00 3 75,000.00 2 21,650 2 21,650 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 37 3,356,765.00 16 2,307,000.00 6 80,460 6 80,460 

6.ด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 919,000.00 6 1,250,132.00 3 43,450 3 43,450 

รวม 150 45,709,805.00 57 21,648,559.00 30 14,968,066 30 14,968,066 
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ส่วนที่  3ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 - - 8,156,400 8,035,100 

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  - - 1,409,800 1,340,600 

๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

 - - 18,000 18,000 

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) 

 - - 1,764,600 1,667,090 

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคา่จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 152,650 127,400 

รวม 11,501,450 11,188,190 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ

ประชาชนมีมาก 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่

ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ 
3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าท่ีควร 
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ส่วนที่ 4 
โครงการที่ได้ดำเนนิการในปงีบประมาณ 2564 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ
แบบไร้ท่อบ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 2 สายบ้านนางจ่อย  จันทะดวง-บ้าน
นางอ่อน  นาชม 

ข้อบัญญัต ิ 400,000 395,000 

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด ข้อบัญญัต ิ 120,000 120,000 

3 อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอพล ข้อบัญญัต ิ 87๓,๐๐๐๐ 87๒,578 

รวม  ๓  โครงการ  8,850,000 1,387,579 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหารกลางวัน โรงเรยีนสังกัด 
สพฐ. ในเขตตำบลท่าวัด 

ข้อบัญญัต ิ
1,312,000 1,248,000 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัต ิ 605,430 499,620 
3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัต ิ 787,559 588,389.44 
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัต ิ 25,000 20,800 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ ข้อบัญญัต ิ 30,000 17,900 
6 บริการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัต ิ 300,000 256,000 

7 เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ข้อบัญญัต ิ 8,547,600 8,035,100 
8 เบี้ยคนพิการ ข้อบัญญัต ิ 1,509,600 1,340,600 

9 เบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ ข้อบัญญัต ิ 30,000 18,000 

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวัด ข้อบัญญัต ิ 100,000 92,646 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและส่งเสรมิอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด ข้อบัญญัต ิ 200,000 53,800 

รวม  1  โครงการ 200,000 53,800 
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โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัต ิ 120,800 65,408 

12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ข้อบัญญัต ิ 4,899 4,899 
13 จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล 

ท่าวัด 
ข้อบัญญัต ิ

180,000 94,500 

14 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ข้อบัญญัต ิ 373,062 373,062 

15 สำรองจ่าย ข้อบัญญัต ิ 970,652 726,203 

รวม  15 โครงการ 14,896,602 13,381,127 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ข้อบัญญัต ิ 30,000 1,550 

2 ค่าใช้จ่ายในการังวัดสอบเขต เงินโอน 25,000 20,100 

รวม  2  โครงการ 55,000 21,650 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ (บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ข้อบัญญัต ิ 20,000 13,210 

2 จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ข้อบัญญัต ิ 5,000 3,700 

3 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแวงน้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี และ
งานพิธีเนือ่งในโอกาสสำคัญ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 

4 อุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบตัิการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอแวงน้อย 

เงินโอน 25,000 25,000 

5 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

เงินโอน 15,000 15,000 

6 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 3,550 

รวม  6 โครงการ 95,000 80,460 
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 หน้า ๒๒ 
 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม ่ ข้อบัญญัต ิ 5,500 3,450 

2 อุดหนุนอำเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
อำเภอแวงน้อย 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 

3 อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 

รวม  3  โครงการ 45,500 43,450 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลดั) เงินโอน 25,300 25,300 

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (สำนักปลดั) ข้อบัญญัต ิ 84,000 83,700 

3 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลดั) เงินโอน 2,500 2,500 

4  จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัด) ข้อบัญญัต ิ ๑๐๐,๐00 100,000 

5 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (สำนักปลัด) เงินโอน 5,500 5,500 

6  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (สำนกั
ปลัด) 

เงินโอน 3,520 3,520 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) 

ข้อบัญญัต ิ
15,000 15,000 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลดั) ข้อบัญญัต ิ 16,000 16,000 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
(สำนักปลัด) 

เงินโอน 7,500 7,500 

10 หัวฉีดชนิดปรับฝอย (สำนักปลัด) ข้อบัญญัต ิ 27,000 27,000 

11 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (กองคลัง) ข้อบัญญัต ิ 11,000 11,000 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) ข้อบัญญัต ิ 16,000 16,000 

13 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) 

ข้อบัญญัต ิ
15,000 15,000 

14 เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ข้อบัญญัต ิ 5,000 4,780 

15 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษาฯ) ข้อบัญญัต ิ 143,000 143,000 

16 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(กองการศึกษาฯ) ข้อบัญญัต ิ 7,000 7,000 

17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(กองการศึกษาฯ)    

ข้อบัญญัต ิ
8,600 8,600 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ข้อบัญญัต ิ 17,000 17,000 
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โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

(บาท) 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

19 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (กองช่าง) ข้อบัญญัต ิ 3,520 3,520 

20 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) ข้อบัญญัต ิ 44,000 44,000 

21 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
(กองช่าง)    

ข้อบัญญัต ิ
4,300 4,300 

จำนวน  21  โครงการ 560,740 560,220 
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสม 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้าน
นายอวน  ประสันแพงศรี-บ้านนางบุญมี  ไชย
ไข 

132,400 122,600 122,600 - 

2 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านนาง
ไหล  คิดการ-ถนนลาดยาง สาย 2246  

230,800 213,900 213,900 - 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด สายบ้านนายบุญ
จันทร์  อันพิมพ์-บ้านนายประยรู  ขุนสุวรรณ 

177,300 170,000 170,000 - 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 3  บ้านโนนสะอาด สายบา้นนางขน  นา
อุดม-ศาลปูต่า  

409,100 390,000 390,000 - 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด-บ้านลาด  

1,676,000 1,640,000 1,640,000 - 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7  บ้านหนองโกน้อย สายสามแยกด้านทิศ
ตะวันออก-นานายหนูนา  ประเสรฐิวงษา 

342,100 323,000 323,000 - 

7 โครงการยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 7 บา้นหนองโก
น้อย  สายนานายสุ่น พิจารณ์-โคกหัวล่อน  

74,000 54,000 54,000 - 

8 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สาย
บ้านนางปทุมทอง  พันตาเอก-ดอนสัมพันธ ์

485,000 484,500 484,500 - 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9  บ้านรุ่งตะวัน  สายข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก 

210,900 202,700 202,700 - 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 10  บ้านโคกล่าม  สายทำเลโสกดินแดง-
นานายประวิทย์  มลูแก่น 

428,900 411,900 411,900 - 

11 โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหนิคลุกสาย
หนองครอง-ถนนลาดยางไปหลุบกงุ หมู่ที่ 1 
บ้านโคกล่าม ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร  

123,700 123,500 123,500 - 

12 โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหนิคลุกสาย
บ้านนายนำชัย อำไพวรพินิจ-โนนหินแห่ หมู่ที่ 
3 บ้านโนนสะอาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร 

412,000 411,600 411,600 - 
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ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ 

13 โครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหนิคลุกจาก
นานายชู  หันแจด-ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่
ที่ 10 บ้านโคกล่าม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร  

176,700 176,400 176,400 - 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางสาย  
ทำดิบ-บ้านนายสมัย  อินตะมนต์ ผิว
การจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 
ตารางเมตร 

63,800 - - 63,800 

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิว
แอสฟัสท์ติกคอนกรตีสายจากบ้านนายสุวัฒน์  
ประวาระณา-บ้านนายบุญจันทร์  ประโพธ์ิศรี 
กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

260,000 - - 260,000 

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิว
แอสฟัสท์ติกคอนกรตีสายจากบ้านนายน้อย  
ประวันจะ-วัดเทวราช กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
120 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

180,000 - - 180,000 

17 โครงการลงหินคลุกถนนสายจากหนองผักบุ้ง-
ถนนลาดยางไปแวงน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 
292 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,167 ตรม. หมู่ที่ 10 บ้าน
โคกล่าม 

123,700 - - 123,700 

18 โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายแล  อาจ
ธาน-ีบ้านนายชูเกียรติ  ศรีทอง  วางท่อØ 
0.80 เมตร ยาว 126 เมตร หมูท่ี่ 8 บ้าน
โนนไท 

180,000 - - 180,000 

19 โครงการปรับปรุงถนนดินสายจากนานายมิตร  
เป่าตัว-วัดใหมไ่ตรมิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

136,000 - - 136,000 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนาง
สำอาง  ตาเกิด-บ้านนายวีระ  แทนรินทร์ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 775 ตรม. หมู่ที่ 
4 บ้านรวง 

426,000 - - 426,000 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนายคมสัน  โทรัตน์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 
2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

130,000 - - 130,000 
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ลำดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ 

22 โครงการลงหินคลุกจากบ้านนายประสาน  
สาโล-นานายวัฃกร  วานิด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองแวงท่าวัด 

25,000 - - 25,000 

23 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสินธนู  อาจอำนวย-บ้านนายวิชัย  
ชาวสวน  วางท่อ Ø 0.40 เมตร ยาว 156 
เมตร  หมู่ที่ 6 บ้านลาด 

288,000 - - 288,000 

รวม  23  โครงการ 6,682,400 4,724,100 4,724,100 6,536,600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๒๘ 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  30 ธันวาคม   2564 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 62 3 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 1 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 36 15 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2 

ด้านการเมืองการบริหาร 37 6 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 7 3 

รวม 150 30 

 

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   150 โครงการ 
  โครงการที่นำมาปฏิบัติ    30 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   30 x  100     =  20%     
                  150 

   อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ    20 
 
    
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๒๙ 
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จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ีไดป้ฏิบติั

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๐ 
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จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยูใ่น
ขอ้บญัญติั

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ีไดป้ฏิบติั

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 3 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 1 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 27 15 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2 

ด้านการเมืองการบริหาร 16 6 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 6 3 

รวม 57 30 

 

สรุป โครงการที่บรรจุในข้องบัญญัติ   57 โครงการ 
  โครงการที่นำมาปฏิบัติ    30 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   30  x  100     =  52.63 %    
           57 

   อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ    52.63 
 

แผนภูมิแสดง จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ และจำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๑ 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในปีถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

๑. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และไม่ควรบรรจุ
โครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 

๒. ให้นำโครงการในแผนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ไป
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  เนื่องจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีการดำเนินการน้อยมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๒ 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๓ 
 

 

โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๔ 
 

โครงการปลูกป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๕ 
 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาคมในตำบลท่าวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน  
สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๗ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด  
สายบ้านนายบุญจันทร์ อันพิมพ์ – บ้านนายประยูร ขุนสุวรรณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด 
สายบ้านนางขน นาอุดม – ศาลปู่ตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๓๙ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 
สายสามแยกด้านทิศตะวันออก - นานายหนูนา ประเสริฐวงษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๔๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 
สายทำเลโสกดินแดง – นานางทองจันท์ บุตรมาตย์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๔๑ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 
สายทำเลโสกดินแดง-นานายประวิทย์ มูลแก่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๔๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด – บ้านลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๔๓ 
 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 หน้า ๔๔ 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุนทร มาตวังแสง –  
บ้านนายก้าน มาตวังแสง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

 

 

 


