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ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด ทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
สามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะช้ีวัดได้ถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานได้ 

1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้
ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มท่ีไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในก าร
ด าเนินการแก้ไข 
  กำรประเมินผล (Evaluation)หมายถึง  การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อ
ประเมินว่าความเปล่ียนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
หรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง
ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารท่ีจะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีได้จะเป็นแนวทางท่ี
ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด และแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
  2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒ 
 

 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

 ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบั ติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการท่ี
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล  
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  ส่ิงแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการท่ีดี แบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

พนัธกิจ(Mission) 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
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 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้ 

นโยบำยในด้ำนกำรบริหำรงำน 
 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. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

๑.๑   จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จัดให้มีการวางท่อระบายน้ าเพื่อขยายเขต
ถนน  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม หรือโดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านด าเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ กรณีท่ีเป็นความต้องการของประชาชน  ถ้าหากเป็น
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็ต้องประสานงานเพื่ อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
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  ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงาน
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  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตลอดจนซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล 

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 
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๒.  ด้ำนกำรศึกษำ 
 ๒.๑  สนับสนุนให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ทุกคน  ได้รับประทาน
อาหารกลางวันและด่ืมนมอย่างเพียงพอ 
 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.  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมอำชีพ 

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 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอเส่ือกก 
๓.๗  สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในต าบล 
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๔.  ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 ๔.๑สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
ท้ังในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคปาก คอ เท้าเป่ือย 
 ๔.๒  สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม. 
 ๔.๓  สนับสนุนการออกก าลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดีถ้วน
หน้า  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔  สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ 
 ๔.๕  สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้ 
 ๔.๖  สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต าบลน าการพัฒนา 
๕.  ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม 
 ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 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.  ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 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.  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๗.๑  เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อความเสมอภาคและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน 
 ๗.๒  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือต ารวจบ้าน 
 ๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.๔  จัดท าป้ายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นท่ีต าบล 
 ๗.๕  จัดสร้างป้อมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจต ารวจ อปพร. 
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 ๗.๖  ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ส.อบต.ฯ 
 ๗.๗  จัดต้ังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. กลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน พร้อมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชุดสะท้อนแสงและ
เครื่องมือต่างๆ 
 ๗.๘  จัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล 
 ๗.๙  สนับสนุนการป้องกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด  โดยการจัดต้ังศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ต าบล  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องท่ี  เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ให้หมดส้ินไปจากพื้นท่ี 
 ๗.๑๐  จัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต าบลโดยการจัดหารถยนต์ประจ าหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 
เพื่อการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและท่ัวถึง 
 ๗.๑๑  จัดหารถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจ ารถ  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ  เครื่องดับเพลิงอื่นๆ 
๘.  ด้ำนกำรวำงแผนและพัฒนำท้องถ่ิน 
 ๘.๑  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะท้ังระยะส้ันและระยะยาว  โดยอาศัยแผนแม่บทและ
แผนชุมชนท่ีมาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้น าท้องท่ีและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๒  การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน 
คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล 
๙.  ด้ำนกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา ดิน น้ า ป่าไม้ ท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์  
จัดท าป้ายบอกแนวเขต เพิ่มการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์  ตามถนนสาธารณะหมู่บ้าน วัด โรงเรียน พร้อม
ท้ังส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน  เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่างอื่น 
 ๙.๒  ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะ(นสล.) เพื่อป้องกันการบุกรุกฯ 
 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 
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๑๐.  ด้ำนศำสนำวัฒนธรรม  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
 ๑๐.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอแคน หมอ
สู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น 
 ๑๐.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่นทุก
ปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียน 
ทอดกฐิน  ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
 ๑๐.๓  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ต าบล 
 ๑๐.๔  สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
 
๑๑.  ด้ำนอื่นๆ ตำมรัฐบำลมอบหมำยหรือนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
 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 

จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 
 ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ า 
 ๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า, ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
 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 
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๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
๔.๕ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 

๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
๕.๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑ ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัย
อาชญากรรม 
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ (Strategy) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
  ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
  ๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 

 ๑.๔  แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

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 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
  4.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
  4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  4.5 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 
 

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 ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและอาชญากรรม 

 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ส่วนที่ 3 
กำรติดตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำ 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวัด  อ ำเภอแวงน้อย  จังหวดัขอนแกน่ 
สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.2562   เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  ซึ ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงาน การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงาน  เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. กำรประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
      ค ำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด   
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

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

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพฒันำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2.  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
       แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
       ค ำชี้แจง : แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ  1 ปี เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม  2561   -  กันยายน 2562 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด   
2.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี  
      ()  ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสี่ป ี
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี   

 
ยุทธศำสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

45 42,662,000 144 42,461,020 77 29,625,000 57 22,377,000 

ด้านเศรษฐกิจ 5 690,000 12 1,430,000 8 1,080,000 8 1,080,000 
ด้านคุณภาพชีวิต 35 11,488,465 76 15,008,665 67 12,241,465 71 72,101,465 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 70,000 4 110,000 2 60,000 5 220,000 

ด้านการเมืองการ
บริหาร 

13 782,000 16 1,546,000 14 1,090,000 14 1,090,000 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน / สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 790,000 6 645,000 6 660,000 6 660,000 

รวม 107 56,482,465 258 61,200,685 174 44,756,465 161 97,528,465 
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๔.  จ านวนโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  79  โครงการ  งบประมาณ  20,996,120 บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 7,437,500 
ด้านเศรษฐกิจ 1 50,000 
ด้านคุณภาพชีวิต 25 12,126,680 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 20,000 
ด้านการเมืองการบริหาร 16 697,040 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 664,900 

รวม 79 20,996,120 
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5. รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 144 42,461,020 32 7,437,500 32 6,878,795 32 6,878,795 32 6,878,795 

2.ด้านเศรษฐกิจ 32 1,430,000 1 50,000 0 0 0 0 0 0 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 76 15,008,665 25 12,126,680 16 10,735,354 16 10,735,354 16 10,735,354 

4.ด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 110,000 1 20,000 1 2,750 1 2,750 1 2,750 

5.ด้านการเมืองการบริหาร 16 1,546,000 16 697,040 16 564,198 16 564,198 16 564,198 

6.ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6 645,000 5 664,900 4 416,847 4 416,847 4 416,847 

รวม 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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑. ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    6,940,800 7,009,600 

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ    1,286,400 772,000 

๓. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

   18,000 18,000 

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และสวัสดิการ) 

   1,529,980 1,093,580 

5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   134,300 134,300 

รวม 9,909,480 9,027,480 

 

ส่วนที่  4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ

ประชาชนมีมาก 
2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ท่ี

ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 
3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. 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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ส่วนที่ 4 

โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

(บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ บ้านโคกล่าม 2  จากโรงสชีุมชน-นา
นายชู  หันแจด 

ข้อบัญญัติ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๔๙,๕๐๐ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ บ้านโนนสะอาด  จากประปาหมู่บ้าน-
บ้านนางหอมหวล 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 ศรโีพธ์ิ 
-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 จากบ้านนายอภิสิทธ์ิ ภูมิลุน-
สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน 

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 โครงการวางท่อระบายน้ าม.๑จากบ้านนายบุญหนา-บ้านนายค่าย  ทับ
แสนลี 

ข้อบัญญัติ ๒๗๖,๐๐๐ ๒๗๔,๕๐๐ 

13 โครงการวางท่อระบายน้ าม.๒ จากบ้านนางสงบ-บ้านนายสุวัฒน์ ประ
วาระณา 

ข้อบัญญัติ ๑๙๗,๐๐๐ ๑๙๓,๐๐๐ 

14 โครงการวางท่อระบายน้ าม.๒ หลังวัดเทวราช-บ้านนางสุภัทรา  การถาง ข้อบัญญัติ 151,000 144,000 

15 โครงการวางท่อระบายน้ าม.๖ จากบ้านนางอนงค์-บ้านนางผิน  ศิลารงั ข้อบัญญัติ ๑๙๘,๕๐๐ 197,000 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๒ 
 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

(บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

16 โครงการวางท่อระบายน้ าม.๙ จากบ้านหนูเตียน-บ้านนางจ่อย  พิลาเคน ข้อบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ 90,000 

17 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพ่ือบริการประชาชน เงินโอน
งบประมาณ 

490,000 468,000 

รวม  17  โครงกำร 4,165,500 3,633,895 

 
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

-ไม่ได้ด าเนินการ 
 
3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 1,004,000 1,006,000 
2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดค่าอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 348,000 318,000 
3 อุดหนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) ค่าอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 16,000 10,000 
4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวัด 
ข้อบัญญัติ 387,100 414,400 

5 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 806,720 697,962 
6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 20,000 19,100 

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 607,460 590,510 
8 บริการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัติ 372,000 285,800 
9 เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ข้อบัญญัติ 7,445,100 7,444,500 

10 เบี้ยคนพิการ ข้อบัญญัติ 1,440,000 1,315,200 

11 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 30,000 18,000 

12 จ้างเหมารถรับสง่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบรหิารส่วน
ต าบล ท่าวัด 

ข้อบัญญัติ 
180,000 138,690 

13 โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ข้อบัญญัติ 30,000 30,000 
14 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน ข้อบัญญัติ 30,000 24,750 

15 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โครงการสนับสุนน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ข้อบัญญัติ 20,000 20,000 

16 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 30,000 20,500 

17 โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 ข้อบัญญัติ 30,000 30,000 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๓ 
 

 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

18 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ 2,400 1,890 

19 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
200,000 

140,000 

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

ข้อบัญญัติ 
23,000 

14,100 

21 โครงการพาน้องท่องธรรมะ ข้อบัญญัติ 20,000 20,000 

รวม 21 โครงกำร 13,041,780 12,539,403 

 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 
งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ (บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ข้อบัญญัติ 20,000 2,750 

รวม 1 โครงกำร 20,000 2,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๔ 
 

 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนการเมืองการบริหาร 
 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

(บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาล าน้ า 
ล าคลอง” 

ข้อบัญญัติ 7,000 
6,250 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ข้อบัญญัติ 250,000 145,300 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

ข้อบัญญัติ 100,000 94,848 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอแวงน้อย 

ข้อบัญญัติ 25,000 
25,000 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธีเน่ืองในโอกาสส าคัญ 

ข้อบัญญัติ 7,000 7,000 

6 จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ข้อบัญญัติ 5,000 3,600 

7 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

8 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ข้อบัญญัติ 3,500 3,500 

9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) จ านวน 2 เครื่อง 

ข้อบัญญัติ 57,200 57,000 

10 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แบบไฟเบอร์กลาส และซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบบไฟเบอร์กลาส 

ข้อบัญญัติ 120,000 120,000 

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี ข้อบัญญัติ 50,000 30,000 

12 ค่าจัดซื้อซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ข้อบัญญัติ 9,000 9,000 

13 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน ข้อบัญญัติ 16,000 16,000 

14 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ข้อบัญญัติ 7,040 6,400 

15 ซิงค์ล้างจาน 3 หลุม ข้อบัญญัติ 31,000 31,000 

16 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

ข้อบัญญัติ 4,300 4,300 

รวม 16 โครงกำร 697,040 564,198 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๕ 
 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

โครงกำร 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 

(บำท) 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

1 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้อบัญญัติ 25,000 24,400 

2 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อบัญญัติ 25,000 25,000 

3 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอแวงน้อย 

ข้อบัญญัติ 20,000 20,000 

4 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อบัญญัติ 20,000 20,000 

รวม 4 โครงกำร 90,000 89,400 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้จ่ำยขำดเงินสะสม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย 

1 โครงการยกรูปถนนดินรอบเขตสาธารณะโคกหัวล่อน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 200,000 200,000 

2 โครงการวางท่อสง่น้ าจากหนองระเริงไปหนองฉิม หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท  405,000 401,000 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม  จุดนานายเลื่อน ข าจันทึก 95,000 95,000 

4 โครงการปรับปรงุถนนดินตามคันคูล าห้วยส้มป่อย จุดนานายเวช  พิมพ์ศรี-นานางทองค า  
แสนละคร  หมู่ที่ 7  บ้านหนองโกน้อย 

98,000 98,000 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยส้มป่อย จุดนานายอรุณ  ประโพธ์ิทัง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

257,000 257,000 

6 โครงการปรับปรงุถนนดินจากหนองผักบุ้ง-นานางแก้ว  โทแก้ว  หมู่ที่ 3  บ้านโนนสะอาด 111,000 111,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองใส  รัดทา-บ้านนางบุญร่วม  มูล
ตรีบุตร  หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

180,000 178,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกูล  ลือเทพ-ถนนรอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4 บ้านรวง 

120,000 120,000 

9 โครงการลงหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปสะพานกรมโยธาธิการ ตามคันคูล าห้วยรวง หมู่ที่ 4 
บ้านรวง 

220,000 220,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ้าว  ราชบุรี-บ้านนางสาววัชรินทร์  
ศรียะไชย  หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด 

98,000 97,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเล็ก  บุญมาตย์-บ้านนางหนู  สืบ
ประยูร  หมู่ที่ 5  บ้านโนนโจด 

120,000 111,900 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๖ 
 

 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิสิทธ์ิ  ภูมิลุน-สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านลาด 

487,000 481,000 

13 โครงการขุดลอกทางน้ าสาธารณะประโยชน์จากนานายแล  อาจธานี-นานางประจวบ  แสง
สุวรรณ  หมู่ที่ 8  บ้านโนนไท 

81,000 81,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด้านทิศใต้รอบหนองเชือก  หมู่ที่ 10  
บ้านโคกล่าม 2 

400,000 397,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทางเข้าท่ีทิ้งขยะ 400,000 397,000 

รวม  15  โครงกำร 3,272,000 3,244,900 
 

 

สรุป จ านวนงบประมาณที่ต้ังไว้  และยอดเบิกจ่ายโดยแยกเป็นด้านยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ งบประมำณต้ังไว้ในแผน เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 42,461,020 6,878,795 35,582,225 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1,430,000 0 1,430,000 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 15,008,665 10,735,354.86 4,273,310.14 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 110,000 2,750 107,250 

ด้านการเมืองการบริหาร 1,546,000 564,198 981,802 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

645,000 416,847 228,153 

รวมทั้งสิ้น 61,200,685 18,597,945 42,602,740 

  
สรุป งบประมาณท่ีต้ังไว้ในแผน           61,200,685           บาท 
  เบิกจ่าย            42,602,740       บาท 
  คิดเป็นร้อยละ  42,602,740 x  100 =  69.61 % 
            61,200,685           
 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๗ 
 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน  6  ธันวาคม   2562 

ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2562 

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 144 32 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 32 01 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 76 25 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1 

ด้านการเมืองการบริหาร 16 16 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 5 

รวม 258 79 

 

สรุป โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   258 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบัติ    79 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   79  x  100     =  30.62 %    
         258 

   อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ    30.62 
  
    



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๘ 
 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (แผนพัฒนำสี่ปี 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ี

ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 32 32 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 0 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 25 16 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 

ด้านการเมืองการบริหาร 16 16 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 4 

รวม 79 69 

 

สรุป โครงการท่ีบรรจุในข้องบัญญัติ   79 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบัติ    69 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   69  x  100     =  87.34 %    
          79 

   อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ    87.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 หน้า ๒๙ 
 

 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด ในปีถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

๑. ในกำรบรรจุโครงกำร/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด และไม่ควรบรรจุ
โครงกำร/กิจกรรม มำกจนเกินไป 

๒. ให้น ำโครงกำรในแผนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ไป
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมำณ  เนื่องจำกผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ  และด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ มีกำรด ำเนินกำรน้อยมำก 
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สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในข้อบัญญัติ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ


