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บทที่ 1 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะช้ีวัดได้ถึงความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานได้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้
ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มท่ีไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง  การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อ
ประเมินว่าความเปล่ียนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน
หรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารท่ีจะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีได้จะเป็นแนวทางท่ี
ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้ 
  2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
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3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้  
  3.2การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
   3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการท่ีเป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ท่ีมีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ 
ต่อไป 
   3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีใช้จริงของโครงการท่ีให้รับงบประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อส้ินสุดงวดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 

 

ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 
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จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กล่าวคือ  หลังจากท่ีได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นท่ีจะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 25๖2)  ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าวัด  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตาม
ปีงบประมาณ คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 25๕9– 30 กันยายน 2560) ท้ังนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ท่ีได้ระบุไว้ในหมวดท่ี 6 ข้อ 
28  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 13 – ข้อ 14 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ส าหรับก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นท่ีได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

การวางแผนพัฒนา 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมิน 

 

 
รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูล และจัดท าสรุปรายงาน 
ผลการติดตามฯ 

 

 
เสนอคณะกรรมการติดตามฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 
รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น น ารายงานผล 
เสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ 

 

 

1. ประกาศให้ประชาชนทราบ 
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
3. แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

4.2 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(6 เดือน)
  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 6เดือน  เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม 2559– กันยายน 2560 

4.3 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง หลังจากส้ินสุด
ปีงบประมาณ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประช าชนหรือไม่ 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้ าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
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บทที่ 2 
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งส่ิงแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการท่ีดี แบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

พนัธกิจ(Mission) 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๓. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
๕. ส่งเสริมศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม   
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ

สมควร 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้ 

นโยบายในด้านการบริหารงาน 
 จะด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี กฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
โดยการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ น ามา
บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงบประมาณ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในพื้นท่ีต าบลท่าวัด  ประกอบด้วย บ้าน 
วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อบูรณาการในการท างานร่วมกัน 
โดยการถือประโยชน์สูงสุดอยู่ท่ีประชาชนด้วยการประสานงานหน่วยงานราชการอื่นๆ  เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ส านักงานชลประทานจังหวัด ฯลฯ เป็นต้นไป และเพื่อให้บรรลุครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวม  11  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
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๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑   จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จัดให้มีการวางท่อระบายน้ าเพื่อขยายเขต

ถนน  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม หรือโดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านด าเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ กรณีท่ีเป็นความต้องการของประชาชน  ถ้าหากเป็น
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๒  จัดให้มีการขุดลอกสระน้ า  ล าห้วย หนองน้ าล าคลอง  บึง ตามสภาพของพื้นท่ี จัดท าฝายลาดเอียงกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  กรณีท่ีเป็น
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ  เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๓  จัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงถนนดินลงลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้าน ภายนอกหมู่บ้าน 
และถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้สัญจรไป -มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  กรณีท่ีเป็น
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก็ต้องประสานงานเพื่ อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ  เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๔  จัดให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนยกระดับถนนดินหรือถนนดินลงลูกรังตามสภาพพื้นท่ีหมู่บ้าน เพื่อ
การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

๑.๕  จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินทุกหมู่บ้านใช้การได้ดีและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนท้ังต าบล  ตลอดจนแหล่งน้ าท่ีใช้อุปโภคบริโภค  โดยค านึงถึงความสะอาด สะดวก ประหยัด
และถูกหลักอนามัย ถ้าหมู่บ้านไหนพร้อมท่ีให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดูแลก็จะบริหารจัดการให้ 

๑.๖  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรตลอดจนซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครอบครัวท่ีอยู่ห่างไกล 

๑.๗  จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน  หมู่บ้านและถนน ให้มีการ
ระบายน้ าได้สะดวกตามสภาพพื้นท่ีของทุกหมู่บ้าน 

๑.๘  พัฒนาถนนไปสู่แหล่งเกษตรกรรม เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตสู่ตลาดการค้าท้ังภายในและ
ภายนอกต าบล 

๑.๙  การวางรูปแบบผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน  และจัดให้มีการถมดินอยู่ในระดับท่ีก าหนดและพอดีกับพื้นท่ี 
๒.  ด้านการศึกษา 
 ๒.๑  สนับสนุนให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ทุกคน  ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและด่ืมนมอย่างเพียงพอ 
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 ๒.๒  สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนตามแนวพระราชด าริ เช่นเกษตร
เพื่อชีวิต การเพาะเห็ดการเล้ียงไก่ไข่ เป็นต้น 
 ๒.๓  สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ทุกโรงเรียนภายในต าบล 
 ๒.๔ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานในการฝึกและการแข่งขันกีฬาประจ าปีโดยการ
สร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
 ๒.๕  สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม เช่นการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตร
นารี  อบรมค่ายพุทธธรรม หรืออบรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  โดยร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่นนอกต าบล 
 ๒.๖  สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในต าบล ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๒.๗  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้ราษฎรทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๘  อบรมเด็กและเยาวชนภายในและนอกสถานศึกษาโดยการอบรมให้ความรู้ทางด้านสังคม  คุณธรรม 
และจริยธรรม 
๒.๙  จัดหาหนังสือส่ิงพิมพ์  วารสารต่างๆให้กับจุดบริการหรือที่อ่านหนังสือประจ าทุกหมู่บ้าน 
๓.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ 

๓.๑  ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
๓.๒  สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบผสมผสาน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณตาม

สมควรแก่กิจกรรม 
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรีภายในต าบล 
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น 
๓.๕  จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน าสินค้าด้านการเกษตรมาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ 
๓.๖ สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าฝูายย้อมสีธรรมชาติ 

และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอเส่ือกก 
๓.๗  สนับสนุนการปูองกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในต าบล 

๔.  ด้านการสาธารณสุข 
 ๔.๑สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
ท้ังในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคปาก คอ เท้าเป่ือย 
 ๔.๒  สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม. 
 ๔.๓  สนับสนุนการออกก าลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดี
ถ้วนหน้า  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔  สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ 
 ๔.๕  สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ปุวยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๘ 
 

 ๔.๖  สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต าบลน าการพัฒนา 
๕.  ด้านสวัสดิการและสังคม 
 ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล 
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๕.๒  จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม หรือการสงเคราะห์เรื่องถึงยังชีพตามความเหมาะสม 
 ๕.๓  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี 
 ๕.๔  สนับสนุน กองทุนสังคมไม่ทอดท้ิงกัน กองทุนวันละบาทภายในต าบล 
 ๕.๕  สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  พร้อม
กับดูแลในเรื่องการตลาด 
 ๕.๖  ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตภายในต าบลทุกครอบครัว 
๖.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๖.๑  ส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนท่ัวไป และการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา 
 ๖.๒  ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตในหมู่บ้าน ในสถานศึกษา ตามสภาพพื้นท่ี 
 ๖.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ทุกหมู่บ้านเพิ่มเติมทุกปี 
 ๖.๔  จัดส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิด เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล  เซปักตระกร้อฯ  ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ อสม. กลุ่มสตรี  ประชาชนท่ัวไป 
๗.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๗.๑  เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อความเสมอภาคและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน 
 ๗.๒  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หรือต ารวจบ้าน 
 ๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.๔  จัดท าปูายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นท่ีต าบล 
 ๗.๕  จัดสร้างปูอมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจต ารวจ อปพร. 
 ๗.๖  ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ส.อบต.ฯ 
 ๗.๗  จัดต้ังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. กลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่น ดิน พร้อมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชุดสะท้อนแสงและ
เครื่องมือต่างๆ 
 ๗.๘  จัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล 
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 ๗.๙  สนับสนุนการปูองกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด  โดยการจัดต้ังศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ต าบล  ประสานความร่วมมือกับฝุายปกครองท้องท่ี  เพื่อการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ให้หมดส้ินไปจากพื้นท่ี 
 ๗.๑๐  จัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต าบลโดยการจัดหารถยนต์ประจ าหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
เพื่อการรับ-ส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและท่ัวถึง 
 ๗.๑๑  จัดหารถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจ ารถ  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ  เครื่องดับเพลิงอื่นๆ 
๘.  ด้านการวางแผนและพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๘.๑  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะท้ังระยะส้ันและระยะยาว  โดยอาศัยแผนแม่บทและ
แผนชุมชนท่ีมาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้น าท้องท่ีและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๒  การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน 
คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล 
๙.  ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา ดิน น้ า ปุาไม้ ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์  
จัดท าปูายบอกแนวเขต เพิ่มการปลูกปุาตามโครงการพระราชเสาวนีย์  ตามถนนสาธารณะหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
พร้อมท้ังส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน  เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่างอื่น 
 ๙.๒  ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะ(นสล.) เพื่อปูองกันการบุกรุกฯ 
 ๙.๓  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ท้ังในและนอกหมู่บ้าน 
 ๙.๔  จัดหารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สถานท่ีท้ิงขยะส่ิงปฏิกูล ถังรองรับขยะ และสถานท่ีก าจัดขยะมูลส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอย 
 ๙.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
 ๙.๖  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัสดุ สถานท่ีท่องเท่ียว ทางธรรมชาติภายในต าบล  
พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
๑๐.  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๑๐.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอแคน หมอ
สู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น 
 ๑๐.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่นทุก
ปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) วันเข้ าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียน 
ทอดกฐิน  ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
 ๑๐.๓  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ต าบล 
 ๑๐.๔  สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
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๑๑.  ด้านอื่นๆ ตามรัฐบาลมอบหมายหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 ๑๑.๑  ด าเนินการทางนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 ๑๑.๒  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  เพื่อมาแก้ไขปัญหาเป็นแผนพัฒนาต าบลสามปี  โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันวางแผนพัฒนา  ผ่านกระบวนการประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ประชาคมระดับต าบล เพื่อแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนโดยการจัดล าดับการพัฒนาตามความส าคัญ ประกอบการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 
 ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ า 
 ๑.๒ การขยายเขตไฟฟูา แรงต่ า, ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
 ๑๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 
 ๑.๔ การพัฒนาแหล่งน้ าและการสร้างฝายกักเก็บน้ า 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๒ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
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 

๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
๔.๕ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
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๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๕.๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑ ส่งเสริมระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัย
อาชญากรรม 
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
  ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟูา แรงต่ า ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
  ๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 

 ๑.๔  แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

  2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
   2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 
  2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตท้องถิ่น 

  3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  3.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
  3.5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
  4.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
  4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  4.5 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

  5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 5.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2 ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังรักษาและบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม 

 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย  จังหวดัขอนแกน่ 
สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.2560   เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
      ค าช้ีแจง :แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น    
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2.  การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
       แบบที่  2แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
       ค าชี้แจง : แบบท่ี  2เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3ปี มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ  6  เดือน  เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2559   -  กันยายน 2560 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   
2.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน  
      (    )  ครั้งท่ี  1  (ตุลาคม 2559  -  มีนาคม 2560)   

()  ครั้งท่ี  2  (เมษายน 2560  -  กันยายน  2560) 
 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 46 31709000 145 63,193,000 109 55,191,000 300 150,093,000 

ด้านเศรษฐกิจ 4 800,000 23 1,980,000 10 1,150,000 37 3,930,000 
ด้านคุณภาพชีวิต 27 10,920,165 142 15,081,795 98 13,411,465 267 39,413,425 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 336,000 13 370,000 4 190,000 21 896,000 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 35 3,778,000 8 1,135,000 12 860,000 55 5,773,000 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 720,000 25 1,513,400 9 695,000 43 2,928,400 

รวม 125 48,263,165 356 83,273,195 242 71,497,465 723 203,033,825 
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๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.25๖๐  

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมดที่อยู่ในแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 43.47 - - 26 48.14 - - - - 46 100 

ด้านเศรษฐกิจ - - - - 4 7.40 - - - - 4 100 

ด้านคุณภาพชีวิต 15 37.03 - - 12 22.22 - - - - 27 100 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 100 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 

32 91.42 - - 3 8.57 - - - - 35 100 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 33.33 - - 6 66.66 - - - - 9 100 

รวม ๗๑ 56.80 - - 54 43.20 - - - - 125 100 
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ส่วนที่  3ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑. ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 - - 6,856,000 5,749,200 

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  - - 1,132,800 1,063,200 

๓. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

 - - 18,000 18,000 

๓. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) 

 - - 1,329,600 1,171,985 

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 168,300 165,000 

5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม  - - 2,788,000 2,170,000 

6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล (Para Cape 
Seal) สายบ้านโคกล่าม-บ้านหลุบกรุง(ตอน 2) หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกล่าม 

 - - 9,360,000 4,390,000 

รวม 21,652,700 14,727,385 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ท่ี
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพื้นท่ีและตามความจ าเป็น 
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
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บทที่ 4 
โครงการทีไ่ดด้ าเนนิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม  สายศาลปูตาไปตามคันคูหนอง
ครอง 

346,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านรวง  ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน 330,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด ทางเข้าบ้านลาด-หมู่บ้าน 369,000 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย สายหอพระพุทธ-บ้านนาย
มนตรี  พิมพ์ศรี 71,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไท จากนานายแล  อาจธานี-หนองฉิม 194,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไท สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน 104,000 

7 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสะอาด-ทางเข้าสถานที่ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓ 40,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสะอาด-บ้านโนนไท หมู่ที่ ๓ 40,000 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการเทคอนกรีตทับ จุดบ้านนางพิน ขวัญน าโชค หมู่ที่ ๒ 57,000 

10 
โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกล่าม๒สายบ้านนางสาวบุษบา    
วงค์ภูดร – บ้านนายที  วิจิตโชติ  โดยการลาดยาง 

๒๒๙,๐๐๐ 

๑๑ 
โครงการปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด สายหน้าวัดเทวราช– บ้าน
นายค าพร  นาชม 

๓๐๘,๐๐๐ 

๑๒ โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด สายหน้าวัดโนนเพ็ก ๓๔๒,๐๐๐ 

๑๓ โครงการขุดดินฝังกลบ ขยะมูลฝอย ๓๑,๐๐๐ 

๑๔ 
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด สายบ้านนายล้วน  ชัยนรินทร์-หนอง
แห้ว 

๓๖๒,๐๐๐ 

๑๕ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าสายหน้าบ้านนายวิชัย  ชาวสวน หมู่ที่ ๖ ๓๑,๐๐๐ 

๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน สายบ้านมะลิ  สิงห์เนิน-บ้านนายอนุชิต อภิรักษ์ ๓๑๒,๐๐๐ 

๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดินหมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด-หนองแห้ว ๗๐,๙๐๐ 

๑๘ โครงการปรับปรงุฝายน้ าล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย ๑๕๕,๐๐๐ 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 -บ้านหลุบกรุง(ตอน 2) 4,390,000 

20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 2,170,000 

 รวม 9,951,900 

   * หมายเหตุ : ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ส านักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพล แล้ว จ านวน  181,228.81  บาท 
  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

-ไม่ได้ด าเนินการ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดขบวนแห่งงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว 22,400 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 

3 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อยโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานพิธีอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 10,000 

4 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อยโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาดและการจัดงานเทศกาล
งานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด  จังหวัดขอนแก่น 

20,000 

5 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 

6 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒,๔๕๐ 

๗ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน ๑๕,๘๐๐ 

8 โครงการสง่เสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ๓๗,๘๐๐ 

๙ โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ๓๐,๘๕๒ 

๑๐ โครงการจงัหวัดสะอาด ๑๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๑๙ 
 

 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ค่าอาหารกลางวัน 1,068,000 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด ค่าอาหารกลางวัน 420,000 

13  อุดหนุนโรงเรียนปุาไม้อุทิศ ๑ (บ้านลาด) ค่าอาหารกลางวัน 68,000 

14 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 509,600 

15 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 944,688 

 รวม 3,206,608 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ๓๙,๙๐๐ 

 รวม ๓๙,๙๐๐ 

 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ๒๓,๘๑๐ 

2 โครงการบริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจ าปี 2560 300 

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 17,000 

๔ จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ๗๐๐ 

๕ โครงการฝึกอบรมประชาชนรูง้านเพ่ือสืบสานพระราชด าริ (ถวายสักการะพระบรมศพ ครัง้ที่ ๑) ๘๑,๒๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ๑๕๗,๘๙๕ 

๗ โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (ถวายสักการะพระบรมศพ ครัง้ที่ 2) 

๒๓,๖๘๐ 

๘ โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (จัดท าดอกไม้จันทน์ และปลูกต้นดาวเรือง) 

๖๒,๑๕๕ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๐ 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

๙ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ๓,๒๐๐ 

๑๐ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๓ ฟุต ๒,๔๐๐ 

๑๑ จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด ๖๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร ๓๖,๐๐๐ 

๑๒ จัดซื้อโต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด ๖๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ๔,๐๐๐ 

๑๓ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙,๕๐๐ 

๑๔ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมค่าติดต ั้ง ๙๕,๐๐๐ 

๑๕ จัดซื้อเครื่องเสียง จ านวน ๑ ชุด ๖๐,๐๐๐ 

๑๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)(ส านักปลัด) ๕,๙๐๐ 

๑๗ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒บาน (กองคลัง) ๑๑,๒๐๐ 

๑๘ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (กองการศึกษาฯ) ๕,๙๐๐ 

๑๙ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน (กองการศึกษาฯ) ๕,๖๐๐ 

๒๐ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต (กองการศึกษาฯ) ๓,๒๐๐ 

๒๑ จัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน ขนาดใบพัด ๑๖ น้ิว จ านวน ๖ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) ๕,๓๔๐ 

๒๒ จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ น้ิว จ านวน ๔ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) ๔,๗๖๐ 

๒๓ จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคารแบบชุดเครื่องกระดานลื่นแพนกวินแอนด์
แรบบิท(กองการศึกษาฯ) 

๑๓๖,๐๐๐ 

๒๔ จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท่ีอยู่ในอาคาร แบบชุดบ้านตากอากาศ (กองการศึกษาฯ) ๒๙,๐๐๐ 

๒๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  
(กองช่าง) 

๑๘,๕๐๐ 

๒๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (กองช่าง) ๕,๙๐๐ 

๒๗ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๙๘,๑๔๘ 

๒๘ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖,๘๗๗,๖๐๐ 

๒๙ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๒๘๓,๒๐๐ 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๑ 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓๐ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ๑๘,๐๐๐ 

๓๑ เงินส ารองจ่าย ๑๖๒,๕๕๓ 

๓๒ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ๑๖๑,๒๐๘ 

 รวม ๙,๔๐๘,๘๔๙ 

 
 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2560 18,770 

2 โครงการวัน อปพร. ประจ าปี พ.ศ.2560 4,000 

3 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๘,๘๐๐ 

 รวม ๔๑,๕๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๒ 
 

 
สรุป จ านวนงบประมาณท่ีต้ังไว้  และยอดเบิกจ่ายโดยแยกเป็นด้านยุทธศาสตร์ 

 
งบประมาณต้ังไว้ในแผน เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 44,745,000 9,951,900 34,793,100 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 800,000 0 800,000 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11,181,865 196,320 10,985,545 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 336,000 39,900 296,100 

ด้านการเมืองการบริหาร 9,593,000 9,408,849 184,151 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

720,000 41,570 678,430 

รวมทั้งสิ้น 67,375,865 19,638,539 47,737,326 

 
 สรุป งบประมาณท่ีต้ังไว้ในแผน  67,375,865  บาท 
  เบิกจ่าย    19,638,539บาท 
  คิดเป็นร้อยละ  19,638,539  x  100 =  29.14 % 
        67,375,865 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๓ 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน  25 ตุลาคม   2560 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 46 20 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 - 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 1๕ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1 

ด้านการเมืองการบริหาร 35 32 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 9 3 

รวม 125 ๗๑ 

 

สรุป โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   125 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบัติ    71 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   71x  100     =  56.80%    
         125 

   *อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ (รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560) =  3.77 
   *อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560) = 56.80   
    



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๔ 
 

สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี

ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 18 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 - 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 15 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1 

ด้านการเมืองการบริหาร 8 5 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 3 

รวม 67 42 

 

สรุป โครงการท่ีบรรจุในข้องบัญญัติ   67 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบัติ    42 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   42 x  100     =  62.68 %    
           67 

    
*อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ (รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560) =  16.43 

   *อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560) = 62.68 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ในปีถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

๑. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ควร 
บรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 

๒.จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผลปรากฏว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
วัด น าโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นข้อเสนอของชุมชนท่ีได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาสามปี
และน าไปด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา  

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๕ 
 

 

 

 

ประมวลภาพ 

กิจกรรม/โครงการต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๖ 
 

โครงการจังหวัดสะอาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ มหาราชินี 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๗ 
 

 
โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานเพื่อสบืสานพระราชด าริ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญคูณลานสูข่วัญข้าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
  



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๘ 
 

โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุต าบลท่าวัด ประจ าปี 25๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

 
 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๒๙ 
 

โครงการวัน อปพร. ประจ าปี 25๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 25๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
  



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) หน้า ๓๐ 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคพซิล สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑ – บ้านหลุบกรุง (ตอน ๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

 


