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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าวัด ทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด

ส่วนที่ 1
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทา
แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
การทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
ประเมินผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะชี้วัดได้ถึงความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่ าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงานได้
1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำม (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกาหนดไว้
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตื อนถึง แนวโน้ม ที่ไ ม่ต้ องการได้ ล่วงหน้ า ซึ่ง ทาให้เห็นความจ าเป็น ในก าร
ดาเนินการแก้ไข
กำรประเมินผล (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
หรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะได้ ท ราบถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติง านตามที่
เห็นสมควร
1. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลท่าวั ด ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
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2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่า ง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมู ล เป็นการวิเคราะห์ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องการติ ดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้ หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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3. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก าร ติ ด ตา มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตาบลท่าวัด ทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ธันวาคม

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิ ดสร้ างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมิ นผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ ไ ขแล้ ว จึ ง น าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริห าร
ท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
ก าหนดแนวทางการวิ เ คราะห์ส ภาพแวดล้ อ มการติ ด ตามและประเมิ นผลมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ นผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ไ ด้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)
ซึ่ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่ เ ป็ น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสัง เกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการด าเนิน การสัง เกต (1) การสัง เกตแบบมี ส่วนร่ว ม (Participant
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2

หน้า ๖

3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ ทราบถึ งข้ อดี ข้ อเสี ย ข้ อบกพร่ องต่ าง ๆ ตลอดจนปั จจั ยที่ ท าให้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2

หน้า ๗

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิสัยทัศน์(Vision)
“ตาบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี แบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
พันธกิจ(Mission)
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
๕. ส่งเสริมศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้
นโยบำยในด้ำนกำรบริหำรงำน
จะดาเนินงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
โดยการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง หวัด อาเภอ นามา
บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารงบประมาณ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานหลักในพื้นที่ตาบลท่าวัด ประกอบด้วย บ้าน
วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อบูรณาการในการทางานร่วมกัน
โดยการถือประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนด้วยการประสานงานหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สานักงานชลประทานจังหวัด ฯลฯ เป็นต้นไป และเพื่อให้บรรลุครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวม 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
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๑. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
๑.๑ จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จัดให้มีการวางท่อระบายน้าเพื่อขยายเขต
ถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม หรือโดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านดาเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ กรณีที่เป็นความต้องการของประชาชน ถ้าหากเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่ อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๒ จัดให้มีการขุดลอกสระน้า ลาห้วย หนองน้าลาคลอง บึง ตามสภาพของพื้นที่ จัดทาฝายลาดเอียงกัก
เก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้าอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร กรณีที่เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๓ จัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงถนนดินลงลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้าน ภายนอกหมู่บ้าน
และถนนเชื่อมต่ อระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้สัญ จรไป-มาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่ง ขึ้น กรณีที่เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
๑.๔ จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนยกระดับถนนดินหรือถนนดินลงลูกรังตามสภาพพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อ
การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว
๑.๕ จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินทุกหมู่บ้านใช้การได้ดีและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนทั้งตาบล ตลอดจนแหล่งน้าที่ ใช้อุปโภคบริโภค โดยคานึงถึงความสะอาด สะดวก ประหยัด
และถูกหลักอนามัย ถ้าหมู่บ้านไหนพร้อมที่ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดูแลก็จะบริหารจัดการให้
๑.๖ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่ บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล
๑.๗ จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้าเพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือน หมู่บ้านและถนน ให้มีการ
ระบายน้าได้สะดวกตามสภาพพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน
๑.๘ พัฒนาถนนไปสู่แหล่งเกษตรกรรม เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตสู่ตลาดการค้าทั้งภายในและ
ภายนอกตาบล
๑.๙ การวางรูปแบบผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการถมดินอยู่ในระดับที่กาหนดและพอดีกับพื้นที่
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๒. ด้ำนกำรศึกษำ
๒.๑ สนับสนุนให้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและดื่มนมอย่างเพียงพอ
๒.๒ สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนตามแนวพระราชดาริ เช่นเกษตร
เพื่อชีวิต การเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
๒.๓ สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและวัสดุอุ ปกรณ์
อื่นๆ ทุกโรงเรียนภายในตาบล
๒.๔ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานในการฝึกและการแข่งขันกีฬาประจาปีโดยการ
สร้างสนามกีฬาประจาหมู่บ้านและจัดหาอุปกรณ์กีฬา
๒.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวิ นัย คุณธรรม จริยธรรม เช่นการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตร
นารี อบรมค่ายพุทธธรรม หรืออบรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่นนอกตาบล
๒.๖ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในตาบล ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
๒.๗ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้ราษฎรทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๘ อบรมเด็กและเยาวชนภายในและนอกสถานศึกษาโดยการอบรมให้ความรู้ทางด้านสังคม คุณธรรม
และจริยธรรม
๒.๙ จัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆให้กับจุดบริการหรือที่อ่านหนังสือประจาทุกหมู่บ้าน
๓. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมอำชีพ
๓.๑ ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๓.๒ สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบผสมผสาน โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณตาม
สมควรแก่กิจกรรม
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรีภายในตาบล
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น
๓.๕ จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนาสินค้าด้านการเกษตรมาจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้
๓.๖ สนับสนุนโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอเสื่อกก
๓.๗ สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในตาบล
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๔. ด้ำนกำรสำธำรณสุข
๔.๑สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ
ทั้งในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคปาก คอ เท้าเปื่อย
๔.๒ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม.
๔.๓ สนับสนุนการออกกาลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีถ้วน
หน้า โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนทั่วไป
๔.๔ สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ
๔.๕ สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้
๔.๖ สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นตาบลนาการพัฒนา
๕. ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๕.๒ จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้ กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม หรือการสงเคราะห์เรื่องถึงยังชีพตามความเหมาะสม
๕.๓ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี
๕.๔ สนับสนุน กองทุนสังคมไม่ทอดทิ้งกัน กองทุนวันละบาทภายในตาบล
๕.๕ สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน พร้อม
กับดูแลในเรื่องการตลาด
๕.๖ ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในตาบลทุกครอบครัว
๖. ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
๖.๑ ส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนทั่วไป และการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา
๖.๒ ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตในหมู่บ้าน ในสถานศึกษา ตามสภาพพื้นที่
๖.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ทุกหมู่บ้านเพิ่มเติมทุกปี
๖.๔ จัดส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิด เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อฯ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ อสม. กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป
๗. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
๗.๑ เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อความเสมอภาคและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน
๗.๒ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือตารวจบ้าน
๗.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.๔ จัดทาป้ายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นที่ตาบล
๗.๕ จัดสร้างป้อมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจตารวจ อปพร.
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๗.๖ ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ
ส.อบต.ฯ
๗.๗ จัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้นาชุม ชน
คณะกรรมการหมู่บ้ าน อปพร. กลุ่มผู้ประสานงานพลัง แผ่น ดิน พร้ อมทั้ง จัดหาวั สดุ อุป กรณ์ชุ ด สะท้อนแสงและ
เครื่องมือต่างๆ
๗.๘ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตาบล
๗.๙ สนับสนุนการป้องกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ตาบล ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องที่ เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่
๗.๑๐ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตาบลโดยการจัดหารถยนต์ประจาหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น
เพื่อการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจาอาเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและทั่วถึง
๗.๑๑ จัดหารถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจารถ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ เครื่องดับเพลิงอื่นๆ
๘. ด้ำนกำรวำงแผนและพัฒนำท้องถิ่น
๘.๑ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยแผนแม่บทและ
แผนชุมชนที่มาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้นาท้องที่และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๘.๒ การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบั ติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน
คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล
๙. ด้ำนกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๙.๑ คุ้มครองดูแลและบารุงรักษา ดิน น้า ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ เช่น แนวเขตที่ สาธารณประโยชน์
จัดทาป้ายบอกแนวเขต เพิ่มการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ตามถนนสาธารณะหมู่บ้าน วัด โรงเรียน พร้อม
ทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่างอื่น
๙.๒ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ(นสล.) เพื่อป้องกันการบุกรุกฯ
๙.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน
๙.๔ จัดหารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สถานที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ถังรองรับขยะ และสถานที่กาจัดขยะมูลสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย
๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน
๙.๖ สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัสดุ สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติภายในตาบล
พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
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๑๐. ด้ำนศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑๐.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอแคน หมอ
สู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น
๑๐.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่นทุก
ปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) งานบุญ เดือนหก (บุญ บั้ง ไฟ) วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดเทียน
ทอดกฐิน ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
๑๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ตาบล
๑๐.๔ สนับสนุนการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ
๑๑. ด้ำนอื่นๆ ตำมรัฐบำลมอบหมำยหรือนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล
๑๑.๑ ด าเนิ น การทางนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
๑๑.๒ นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ เพื่อมาแก้ไขปัญหาเป็นแผนพัฒนาตาบลสามปี โดย
ประชาชนมี ส่ ว นร่ วมในการร่ วมคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มกั น วางแผนพัฒ นา ผ่ า นกระบวนการประชาคมระดั บ หมู่บ้าน
ประชาคมระดับตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนโดยการจัดลาดับการพัฒนาตามความสาคัญ ประกอบการ
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้า
๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่า, ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๑๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา
๑.๔ การพัฒนาแหล่งน้าและการสร้างฝายกักเก็บน้า
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
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๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
๔.๕ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา
๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๕.๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๖.๑ ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัย
อาชญากรรม
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ (Strategy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้า
๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่า ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา
๑.๔ แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้าพร้อมทาฝายกักเก็บน้า
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ
2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตท้องถิ่น
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
4.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
4.5 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่5ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
5.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน /สังคมและกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง รักษาและบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ส่วนที่ 3
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ รวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงาน ซึ่ง ได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การ
ติด ตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ต่อผลการดาเนินงานขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. กำรประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
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2. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ภายใต้แ ผนพัฒ นาสี่ปี มีกาหนดระยะเวลาในการติด ตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกๆ 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด
2. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 1 ปี
() ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสี่ปี
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี
ยุทธศำสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการ
บริหาร
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
รวม

ปี 2561
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

ปี 2562
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

ปี 2563
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

ปี 2564
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

45

42,662,000

144

42,461,020

77

29,625,000

57

22,377,000

5
35

690,000
11,488,465

12
76

1,430,000
15,008,665

8
67

1,080,000
12,241,465

8
71

1,080,000
72,101,465

2

70,000

4

110,000

2

60,000

5

220,000

13

782,000

16

1,546,000

14

1,090,000

14

1,090,000

7

790,000

6

645,000

6

660,000

6

660,000

107

56,482,465

258

61,200,685

174

44,756,465

161

97,528,465
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๔. จานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 79 โครงการ งบประมาณ 20,996,120 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม

จำนวน
โครงกำร
32
1
25
1
16
5
79

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ
7,437,500
50,000
12,126,680
20,000
697,040
664,900
20,996,120
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5. รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2562

ยุทธศำสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านเศรษฐกิจ
3.ด้านคุณภาพชีวิต
4.ด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการเมืองการบริหาร
6.ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
รวม

แผนกำรดำเนินกำร
อนุมัติงบประมำณ
ลงนำมสัญญำ
เบิกจ่ำย
100%
ทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
144
42,461,020
32
32
6,878,795
32
6,878,795
32
6,878,795
7,437,500
32
1,430,000
1
0
0
0
0
0
0
50,000
76
15,008,665
25
16
10,735,354
16
10,735,354
16
10,735,354
12,126,680
4
110,000
1
1
2,750
1
2,750
1
2,750
20,000
16
1,546,000
16
16
564,198
16
564,198
16
564,198
697,040
6
645,000
5
4
416,847
4
416,847
4
416,847
664,900
258

61,200,685

79

20,996,120

69

18,597,945

69

18,597,945

69

18,597,945

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)
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ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

๑. ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ



6,940,800

7,009,600

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ



1,286,400

772,000

๓. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์



18,000

18,000

4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)



1,529,980

1,093,580

5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



134,300

134,300

9,909,480

9,027,480

รวม

ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
1. เนือ่ งจากงบประมาณมีจานวนจากัดไม่สามารถกระจายทาโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัดได้รับการจัดสรรมีจานวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทาให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทาโครงการ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจานวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. การดาเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพือ่ ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 4
โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ บ้านโคกล่าม 2 จากโรงสีชุมชน-นา
นายชู หันแจด

ข้อบัญญัติ

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ
(บำท)
๓๖๐,๐๐๐

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ บ้านโนนสะอาด จากประปาหมู่บ้านบ้านนางหอมหวล พิมล

ข้อบัญญัติ

๓๔๕,๐๐๐

๓๓๖,๖๐๐

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าบ่อขยะ

ข้อบัญญัติ

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๕๐๐

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ บ้านรวง จากบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์
-บ้านนายวีระ แทนรินทร์

ข้อบัญญัติ

๓๕๐,๐๐๐

๓๔๓,๐๐๐

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๕ บ้านโนนโจด สายกลางหมู่บ้าน จุดบ้าน
นางตุ่น สีมาเพชร-บ้านนายศรัน ศิริรัง

ข้อบัญญัติ

๓๖๐,๐๐๐

๓๕๔,๐๐๐

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ บ้านลาด จากบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุนสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

ข้อบัญญัติ

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๗,๓๐๐

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ บ้านหนองโกน้อย จากสามแยกด้านทิศ
ตะวันออก-นานายหนูนา ประเสริฐวงษา

ข้อบัญญัติ

๓๕๐,๐๐๐

342,900-

8

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๘ บ้านโนนไท สายประปาหมู่บ้าน ช่วงบ้าน
นางประครอง มาบภา

ข้อบัญญัติ

๑๐๐,๐๐๐

99,800-

9

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๘ สายสามแยกพัสดุ-นานายแล อาจธานี

ข้อบัญญัติ

๒๔๐,๐๐๐

234,900

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๙ สายข้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ข้อบัญญัติ

๑๔๘,๐๐๐

๑๔๗,๙๐๐

11 อุดหนุนไฟฟ้าสาขาพล

ข้อบัญญัติ

๒๕๐,๐๐๐

๒๔๔,๖๙๔

12 โครงการวางท่อระบายน้าม.๑จากบ้านนายบุญหนา-บ้านนายค่าย ทับ
แสนลี

ข้อบัญญัติ

๒๗๖,๐๐๐

๒๗๔,๕๐๐

13 โครงการวางท่อระบายน้าม.๒ จากบ้านนางสงบ-บ้านนายสุวัฒน์ ประ
วาระณา

ข้อบัญญัติ

๑๙๗,๐๐๐

๑๙๓,๐๐๐

14 โครงการวางท่อระบายน้าม.๒ หลังวัดเทวราช-บ้านนางสุภัทรา การถาง

ข้อบัญญัติ

151,000

144,000

15 โครงการวางท่อระบายน้าม.๖ จากบ้านนางอนงค์-บ้านนางผิน ศิลารัง

ข้อบัญญัติ

๑๙๘,๕๐๐

197,000

โครงกำร

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

เบิกจ่ำย
(บำท)
๓๔๙,๕๐๐

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
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โครงกำร

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

16 โครงการวางท่อระบายน้าม.๙ จากบ้านหนูเตียน-บ้านนางจ่อย พิลาเคน

ข้อบัญญัติ

17 โครงการก่อสร้างห้องน้าเพื่อบริการประชาชน

เงินโอน
งบประมาณ

รวม 17 โครงกำร

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ
(บำท)
๑๐๐,๐๐๐

เบิกจ่ำย
(บำท)
90,000

490,000

468,000

4,165,500

3,633,895

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
-ไม่ได้ดาเนินการ
3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งที่มำ
งบประมำณ

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท)

ข้อบัญญัติ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหารกลางวัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดค่าอาหารกลางวัน
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
อุดหนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) ค่าอาหารกลางวัน
โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ข้อบัญญัติ
ตาบลท่าวัด
5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ข้อบัญญัติ
6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ข้อบัญญัติ
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ข้อบัญญัติ
8 บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติ
9 เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ข้อบัญญัติ
10 เบี้ยคนพิการ
ข้อบัญญัติ

1,004,000
348,000
16,000

เบิกจ่ำย
(บำท)
1,006,000
318,000
10,000

387,100

414,400

806,720
20,000
607,460
372,000
7,445,100
1,440,000

697,962
19,100
590,510
285,800
7,444,500
1,315,200

30,000

18,000

180,000

138,690

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,000
30,000
20,000

30,000
24,750
20,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,000
30,000

20,500
30,000

โครงกำร
1
2
3
4

11 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
12 จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตาบล ท่าวัด
13 โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
14 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
15 อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โครงการสนับสุนน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2562
16 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
17 โครงการจัดงานรดน้าขอพรผู้สูงอายุ ประจาปี 2562

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
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โครงกำร
18 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แหล่งที่มำ
งบประมำณ
ข้อบัญญัติ

19 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน ข้อบัญญัติ
สาธารณสุข
20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล ข้อบัญญัติ
ในครอบครัว
21 โครงการพาน้องท่องธรรมะ
ข้อบัญญัติ
รวม 21 โครงกำร

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท)
2,400
200,000
23,000
20,000
13,041,780

เบิกจ่ำย
(บำท)
1,890
140,000
14,100
20,000
12,539,403

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงกำร
1

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
รวม 1 โครงกำร

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท)

ข้อบัญญัติ

20,000
20,000

เบิกจ่ำย
(บำท)
2,750
2,750
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนการเมืองการบริหาร
โครงกำร

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

1

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาลาน้า
ลาคลอง”

ข้อบัญญัติ

7,000

2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ข้อบัญญัติ

250,000

145,300

3

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ข้อบัญญัติ

100,000

94,848

4

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอแวงน้อย

ข้อบัญญัติ

25,000

5

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแวงน้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีเนื่องในโอกาสสาคัญ

ข้อบัญญัติ

7,000

7,000

6

จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

ข้อบัญญัติ

5,000

3,600

7

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

ข้อบัญญัติ

5,000

5,000

8

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

ข้อบัญญัติ

3,500

3,500

9

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) จานวน 2 เครื่อง

ข้อบัญญัติ

57,200

57,000

10 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แบบไฟเบอร์กลาส และซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบบไฟเบอร์กลาส

ข้อบัญญัติ

120,000

120,000

11 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

ข้อบัญญัติ

50,000

30,000

12 ค่าจัดซื้อซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน

ข้อบัญญัติ

9,000

9,000

13 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับงานสานักงาน

ข้อบัญญัติ

16,000

16,000

14 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

ข้อบัญญัติ

7,040

6,400

15 ซิงค์ล้างจาน 3 หลุม

ข้อบัญญัติ

31,000

31,000

16 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

ข้อบัญญัติ

4,300

4,300

697,040

564,198

รวม 16 โครงกำร

6,250

25,000
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงกำร

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

1

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ข้อบัญญัติ

25,000

24,400

2

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อบัญญัติ

25,000

25,000

3

อุดหนุนอาเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอแวงน้อย

ข้อบัญญัติ

20,000

20,000

4

อุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น

ข้อบัญญัติ

20,000

20,000

90,000

89,400

รวม 4 โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้จ่ำยขำดเงินสะสม
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

เบิกจ่ำย

1

โครงการยกรูปถนนดินรอบเขตสาธารณะโคกหัวล่อน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม

200,000

200,000

2

โครงการวางท่อส่งน้าจากหนองระเริงไปหนองฉิม หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท

405,000

401,000

3

โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม จุดนานายเลื่อน ขาจันทึก

95,000

95,000

4

โครงการปรับปรุงถนนดินตามคันคูลาห้วยส้มป่อย จุดนานายเวช พิมพ์ศรี-นานางทองคา
แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห้วยส้มป่อย จุดนานายอรุณ ประโพธิ์ทัง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย
โครงการปรับปรุงถนนดินจากหนองผักบุ้ง-นานางแก้ว โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด

98,000

98,000

257,000

257,000

111,000

111,000

180,000

178,000

120,000

120,000

220,000

220,000

98,000

97,000

120,000

111,900

5
6
7
8
9
10
11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองใส รัดทา-บ้านนางบุญร่วม มูล
ตรีบุตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกูล ลือเทพ-ถนนรอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4 บ้านรวง
โครงการลงหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปสะพานกรมโยธาธิการ ตามคันคูลาห้วยรวง หมู่ที่ 4
บ้านรวง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ้าว ราชบุรี-บ้านนางสาววัชรินทร์
ศรียะไชย หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเล็ก บุญมาตย์-บ้านนางหนู สืบ
ประยูร หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด
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ลำดับที่
12
13
14
15

ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน-สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาด
โครงการขุดลอกทางน้าสาธารณะประโยชน์จากนานายแล อาจธานี-นานางประจวบ แสง
สุวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด้านทิศใต้รอบหนองเชือก หมู่ที่ 10
บ้านโคกล่าม 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าที่ทิ้งขยะ
รวม 15 โครงกำร

เบิกจ่ำย

487,000

481,000

81,000

81,000

400,000

397,000

400,000

397,000

3,272,000 3,244,900

สรุป จานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ และยอดเบิกจ่ายโดยแยกเป็นด้านยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมำณตั้งไว้ในแผน

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

42,461,020

6,878,795

35,582,225

1,430,000

0

1,430,000

15,008,665

10,735,354.86

4,273,310.14

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

110,000

2,750

107,250

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งสิ้น

1,546,000

564,198

981,802

645,000

416,847

228,153

61,200,685

18,597,945

42,602,740

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สรุป

งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน
เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ

61,200,685
บาท
42,602,740
บาท
42,602,740 x 100 = 69.61 %
61,200,685
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 6 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2562
1. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
32
144

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

32

01

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

76

25

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

1

ด้านการเมืองการบริหาร

16

16

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6

5

258

79

รวม
สรุป

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
โครงการที่นามาปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ
79 x 100
258
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดาเนินการ 30.62

258 โครงการ
79 โครงการ
= 30.62 %
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สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (แผนพัฒนำสี่ปี 2561-2564)
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ปรากฏอยู่ใน
ที่ได้ปฏิบัติ
ข้อบัญญัติ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
32
32
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1

0

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

25

16

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

1

ด้านการเมืองการบริหาร

16

16

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

5

4

79

69

รวม
สรุป

โครงการที่บรรจุในข้องบัญญัติ
โครงการที่นามาปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ

69 x 100
79
อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดาเนินการ 87.34

79 โครงการ
69 โครงการ
= 87.34 %
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สรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)
80
70
60
50

40
30
20
10
0

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในข้อบัญญัติ

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด ในปีถัดไป ควรปรับปรุงดังนี้
๑. ในกำรบรรจุโครงกำร/กิจกรรมต้อ งสอดคล้อ งกับงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด และไม่ควรบรรจุ
โครงกำร/กิจกรรม มำกจนเกินไป
๒. ให้นำโครงกำรในแผนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไป
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมำณ เนื่องจำกผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ มีกำรดำเนินกำรน้อยมำก
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