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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้อง 
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น 

  

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซ่ึงประกอบด้วยการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ การติดตามประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ทั้งใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการตัดการเพ่ือการวางแผนและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม (e-plan) และการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพ่ือให้นโยบายสมารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 1  
 

  

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาองค์การบริการส่วนต าบลท่างาม  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สภาพพ้ืนที่และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่างามเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาเพ่ือท าให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบลท่างาม  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เก่ียวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

บทน า 
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การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563  และได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วิธีการติดตามด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน แจ้งผลการด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริงให้กับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมและสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และสรุปเป็นผลด าเนินงานในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ต่อไป 

การป ระ เมิ น ผล  (Evaluation) เป็ น การป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจของ ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย 
(Stakeholders) หรือประชาชน จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา  ผ่านทางคณะกรรมการและตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามจะ
ด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาคร้ังต่อไป เพ่ือให้เห็ นว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินคร้ังต่อไป 
   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

      1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากข้ึน 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข และแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามเพ่ือใช้
เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในต าบลท่างาม
และหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการติดตามและประเมินผล
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

   7. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจและการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อ

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

1.3 ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 ข้อ 29 
ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
       (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีค ร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
  ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 08010.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง การซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 แนว
ทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดแบบให้
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้ 1.แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และ 2 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
      1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม คัดเลือก จ านวน 2 คน  
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  (๑)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบท่างามได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน จะเร่ิมด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเคร่ืองมือซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงส่ิงส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6  การรายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยการรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซ่ึง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รายงาน

ผล 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ 

 

สภาท้องถิ่น 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

เสนอ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เสนอ 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 
เสนอ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมมของทุกป ี

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 12 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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   ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกนั  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
                3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi- 
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ของการ
บริหารส่วนต าบลท่างาม ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
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ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-participant  
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลท่างาม/คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
        การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม เกดิความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลท่างาม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน

ระดับชุมชนรวมทั้งต าบล อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

  (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
           ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

    ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่สรุปผลการ
ด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

1)  การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง   

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
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ส่วนที่ 2  
 
 

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

    “ท่างามต าบลน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

แนวทางการพัฒนา 

1 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และผังเมือง 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก 
และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน และ
ทางเดิน ทางเท้า รวมถึงระบบระบายน้ า 
1.2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมือง โดยมุ่งสร้าง
และบูรณะถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
1.2 พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้า 
1.3 พัฒนาระบบประปา 
1.4 พัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
2.1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กัประ
ชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 
2.3 ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
2.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.5 ส่งเสริมอาชีพเกษตรและพัฒนารายได้ 
2.6 ส่งเสริมแหล่งเพราะปลูกพืชและผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท่ังในและนอกระบบ 
3.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยว 
3.5 ส่งเสริมด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

การติดตามและประเมินผล 
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ที ่ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

แนวทางการพัฒนา 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการ
องคก์รและการเมือง 

4.1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
4.3 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
4.4 ส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขมูล
ฐานให้กับชุมชน 
4.5 ณรรงค์ ส่งเสริมและป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
4.6 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
4.7 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
4.8 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ยากไร้ 
4.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.10 พัฒนาและส่งเสริมระบบการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติหตุใน
พ้ืนที่ชุมชน 
5.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 อนุรักษ์ บ าบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และลดมลภาวะในชุมชน 
5.3 ส่งเสริมการบ ารุงรักษา สร้างจิตส านึก ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
ป่าไม้  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
5.4 การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กร 
6.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น 
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
ปฏิบัติงาน 
6.6 ปรับปรุงระบบ/เทคโนโลยี/และการให้บริการส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
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2.2 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
 

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 และผังเมือง
0 0 0 0 23 9,801,000 42 20,706,800 4 1,350,000

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

ฐำนรำก และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน

0 0 0 0 26 9,348,200 37 10,061,500 11 2,500,000

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริม

กำรท่องเท่ียว

0 0 0 0 27 3,744,000 27 3,744,000 27 3,744,000

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร

สังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ
0 0 0 0 39 14,445,000 46 17,920,000 39 14,441,000

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
0 0 0 0 13 1,330,000 13 13,300,000 13 13,300,000

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรองค์กร และกำรเมือง
 -  -  -  - 14 1,880,000 15 2,530,000 14 2,030,000

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  - 142 40,348,200 180 56,092,300 108 25,195,000

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

 
 

จ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

จ ำนวน
โครงกำร

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 23 9,801,000

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 26 9,348,200

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 27 3,744,000

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 39 14,445,000

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 13 1,330,000

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร และกำรเมือง 14 1,880,000

รวมท้ังส้ิน 142 40,348,200

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
ปี 2563

งบประมำณ
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวน งบประมาณ  
ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563  
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2.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ งบประมาณ   
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 23 9

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 26 2

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 27 13

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 39 25

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 13 7

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และกำรเมือง 14 12

รวมท้ังส้ิน 142 68

                   สรุป

                                 จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 68

             จ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 103

คิดเป็นร้อยละ 68  x  100  =  47.88

142

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จ ำนวนโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ได้รับงบประมำณ

โครงกำรท่ีปรำกฎอยู่

ในแผนพัฒนำ

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและโครงการที่ได้รับงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
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โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

จ ำนวน

โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 9 4,548,200

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 2 30,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 13 1,715,559

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 25 9,748,991

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 7 120,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร และกำรเมือง 12 1,600,000

รวมท้ังส้ิน 68 17,762,750

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ปี 2563

งบประมำณ

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการและที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2563 แยกตามยุทธศาสตร ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีโครงการบรรจุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
รวม  68  โครงการ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมือง 6 66.67 2 22.22 1 11.11 9 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน
0 0 0 0 2 100 2 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
10 76.93 0 0 3 23.07 13 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสังคมท่ีมี

คุณภาพ
19 76.00 0 0 6 24.00 25 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2 28.57 0 0 5 71.43 7 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และ

การเมือง
6 50 0 0 6 50 12 100

รวมท้ังส้ิน 43 63.23 2 2.94 23 33.82 68 100

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมด

จ ำนวน ร้อยละ

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนโครงกำรท่ีอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   รวม   43  โครงการ จ านวนเงิน   12,071,327.36 บาท    ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 6 1,646,500.00

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 0 0.00

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 10 1,110,217.36

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 19 8,962,781.00

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 2 35,635.00

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร และกำรเมือง 6 316,194.00

รวมท้ังส้ิน 43 12,071,327.36

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จ ำนวนโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กำรเบิกจำ่ย

งบประมำณ

 
 

และสามารถจ าแนก สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ออกเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้  
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สามารถจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ออกเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้  
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งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่น าไปสู่

การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) ประเภท การจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรับบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณจำ่ยเงินสะสม

จำ่ยเงินสะสม ประจ ำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 16 7,516,900

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 1 181,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร และกำรเมือง 0 0

รวม 17 7,697,900

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
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       องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณจ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีการเบิกจ่ายเงินสะสม จ านวน  13  โครงการ จ านวนเงิน 6,098,257.- บาท
สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณเบิกจำ่ยเงินสะสม

จำ่ยเงินสะสม ประจ ำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และผังเมือง 13 6,098,257

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำกและกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 0 0

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร และกำรเมือง 0 0

รวม 13 6,098,257

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
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โครงการงบประมาณจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมือง 13 68.75 0 0.00 3 18.75 16 100

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีย่ั่งยืน
0 0 0 0 1 100 1 100

รวมท้ังส้ิน 13 64.71 0 11.76 4 23.53 17 100

ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนโครงกำรท่ีอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมด

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 24 

 

2.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินงานโครงการฯ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีการพัฒนาซึ่งเป็นผลที่ได้รับจาก
การด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตชุมชน การปรับผิว

จราจร โดยใช้แอสฟัสติก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงป้ายซอยต่าง ๆ และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามและปลอดภัยส าหรับสัญจรไปมา 

2.ด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 
โครงการด้านการเกษตรจะเป็นการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม คลองส่งน้ า วางท่อระบายน้ า คลองลอย

การปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือรองรับการท าการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนด้านการด้านการเกษตร  
3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่  โดยจัดบริการโรงเรียนในเขตพ้ืนทีและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทักษะการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัด
งานทางศาสนา งานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริม
สนับสนุนโครงการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ 
เด็ก  เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี 

4.ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม บรรเทาสาธารณภัย รักษาความเรียบร้อยของชุมชนและบริการ

การป้องกัน ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพ้ืนที่โดยด าเนินโครงการหลายมิติ ทั้งด้าน การส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน ด าเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สนับสนุนงบประมาณและจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการด าเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข สนับสนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
เยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดโดยสนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามด้านยาเสพติด  ทั้งนี้ประชาชนในพ้ืนที่ เครือข่าย 
องค์กรชุมชน รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ได้เห็นความส าคัญต่อการ   เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการและต่อยอดด าเนินการภายในชุมชนเป็นอย่างดี 

     5.ด้านการจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เยาวชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการคัด

แยกขยะทั้งในชุมชนและในโรงเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนรุ่นใหม่ให้มีความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน และประชาชน 

6.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่ท่ีแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการพัฒนาการ

บริการประชาชนและท าให้เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 
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2.5 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
- ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา  
จากการติดตามผลการด าเนินโครงการฯ พบว่าโครงการฯ ประสบปัญหาอุปสรรค ท าให้ไม่สามารถ       

บรรลุเป้าหมายหรือต้องยกเลิกโครงการไป ซึ่งมีทั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนและ 
ปัญหาอุปสรรคยากต่อการแก้ไข ดังนี้ 

1. ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที่  
- หลายโครงการที่ก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินงานไว้ในช่วงปลายปีงบประมาณและมีขั้นตอนในการ 

ด าเนินงานที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการได้ทันและไม่สามารถขยายเวลาได้  
- ในการด าเนินโครงการมีความต้องการที่มาจากเจ้าของโครงการ จึงมีสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น 

ท าให้ด าเนินโครงการล่าช้าออกไป 
- สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถก าหนดได้หรือไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ก าหนด

ในการด าเนินงาน 
- สถานที่บางแห่งไม่สามารถด าเนินโครงการได้ เนื่องจากไม่ใช่ที่สาธารณะ เช่น กรณีการก่อสร้างถนน 

 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 - หน่วยงานของผู้ตรวจ มีข้อทักท้วง เจ้าของโครงการท าหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมฯ 
 - หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขข้อตกลง 
 3. บุคลากร 
  - ขาดแคลนบุคลากร  เช่น  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แม่บ้าน ฯลฯ 
 4. อ่ืน ๆ  
 - จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมากในขณะที่งบประมาณส าหรับ
ด าเนินการในแต่ละปีมีจ านวนจ ากัด  
 
แนวทางการแก้ไข  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้าและปรับช่วงเวลาให้ทันต่อการด าเนิน
โครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลและข้อผิดพลาดจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมแผนส ารองในการด าเนินโครงการให้ตรงตามเป้าหมาย 
3. ผู้รับโครงการควรส ารวจพ้ืนที่ก่อนว่าพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือไม่ก่อน

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหากโครงการนั้นได้รับอนุมัติงบประมาณ แต่ไม่ได้ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการควรน าผลการประชาคมแผนและการติดตามและประเมินผลฯ มาวิเคราะห์ใน

การก าหนดโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงและมีการส ารวจพ้ืนที่ด าเนินการก่อนน าเสนอโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ด าเดินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563
ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ  ประสบความส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้  
 

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

   
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล 

   
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนและท่อระบายน้ า ในต าบลท่างาม 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สนิ 
 

    
 

โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการและสูงอายุ 

   
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
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โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 

 
 

โครงการหิ้วป่ินโตเข้าวัดในวันพระ 

 
โครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง 
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โครงการสืบสานและงานประเพณีท้องถิ่น (แห่เทียนเข้าพรรษา) 

 
 

โครงการอบรมเยาวชนท่างามสดใสห่างไกลยาเสพติด 

 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

3.1 การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.10 85.50 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.50 92.50 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบดด้วย 60 53.30 88.83 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.80  
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.90  
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.60  
     3.4 วสิัยทัศน์ (5) 4.70  
     3.5 กลยุทธ์  (5) 4.80  
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.30  
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.30  
     3.8 แผนงาน (5) 4.40  
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.50  

รวมคะแนน 100 88.90 88.90 
      
 

 1) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน 17.10 
คิดเป็นร้อยละ 85.50  คะแนน 
 2) พบว่าประเด็นที่ 2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน 18.50 
คิดเป็นร้อยละ 87.50  คะแนน 
 3) พบว่าประเด็นที่ 3ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน 53.30 
คิดเป็นร้อยละ 87.70  คะแนน 

 

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล 
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คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

17.10 
2.60 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

1.70 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.60 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.70 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

1.30 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

1.80 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2.00 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2.00 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(2) 2.00 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.40 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 32 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  เป็นต้น 

(3) 2.70 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2.70 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.70 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  ได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.80 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ 

(2) 1.90 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) 1.80 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

53.30 
8.80 

 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 8.90 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ Thailand 4.0 

(10) 8.60 
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3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.70 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) 4.80 

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.70 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4.30 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 

4.40 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4.50 

 รวมคะแนน 100 88.90 
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3.2. การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.10 81 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.40 84 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.30 83 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.30 83 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 42.20 87 
    ๕.๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.30  
    ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.50  
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

(5) 4.40  

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (5) 4.50  
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.40  

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 4.00  
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.70  
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.00 
 

 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5) 4.00  

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.60  
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.30  

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.50  
รวมคะแนน 100 85.30 85.30 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ดา้นสังคม
, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 

8.10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน  ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ   ที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8.40 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใิน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 8.30 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น โด ย ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหลักประชารัฐ  

10 8.30 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

52.20 
4.30 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4.50 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุ จ านวนเท่ าไร   กลุ่ ม เป้ าหมายคื ออะไร มี ผลผลิตอย่ างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ 
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร 
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

4.40 
 
 
 
 
 
 

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5) 
 

4.50 

5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ   (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   (4)  การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง    (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

4.40 

5.6 โครงการม ี
ความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น    (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 
 
 

4.70 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

(5) 
 

4.00 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลติ
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มี ประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness) (4) ความยุติ ธรรม  (Equity) (5) ความโปร่ งใส 
(Transparency) 

(5) 
 
 

4.00 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

4.60 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

4.30 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) 
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง      
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4.50 

รวมคะแนน 100 85.30 
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3.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 3.3.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2563    ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมือง 6 66.67 2 22.22 1 11.11 9 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน
0 0 0 0 2 100 2 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
10 76.93 0 0 3 23.07 13 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสังคมท่ีมี

คุณภาพ
19 76.00 0 0 6 24.00 25 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2 28.57 0 0 5 71.43 7 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และ

การเมือง
6 50 0 0 6 50 12 100

รวมท้ังส้ิน 43 63.23 2 2.94 23 33.82 68 100

สรุป

โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร 43 โครงกำร

โครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ. 2563 68 โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละ    48 x 100 63.24

68

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนโครงกำรท่ีอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ไม่ได้ด ำเนินกำร

จ ำนวน ร้อยละ

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมด

จ ำนวน ร้อยละ
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  3.3.2 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประจ าปี 2563 
จ านวนทั้ง  6  ยุทธศาสตร์ ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
รวม 68  โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย   

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ณ ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการก่อสร้างเสตยย์ึดก าแพงกนัดิน ณ ท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
(แบบหลังคาโดม) 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร
สิ่งก่อสร้างและทรัพยส์ิน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรกัษาถนน
และท่อระบายน้ า ในต าบลท่างาม 
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
แบบก่ิงเดี่ยว ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 
โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับผูพ้ิการและ
สูงอาย ุ
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์พ้ืนท่ีที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

254,400 
 

856,000 
 

2,490,000 
 

359,800 
100,000 

 
120,000 

 
300,000 

 
 

58,000 
 

30,000 
 

254,000 
 

745,000 
 

00 
 

359,000 
62,000 

 
119,000 

 
            00 

 
 

58,000 
 
49,500 

 

ด าเนินการแล้ว 
 

กันเงินยังก่อหนี้
ผูกพัน 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการ 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

 
ด าเนินการแล้ว 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

 
กองช่าง 

 
กองช่าง 

 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

รวม 4,568,200 1,646,500 คิดเป็นร้อยละ    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1 
 
 
2 

 

โครงการส่งเสริมบริหารจดัการศูนย์บริหาร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตร
ประจ าต าบลท่างาม 
โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 
 
 

10,000 

00 
 
 

00 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
 

รวม 30,000 00.00 คิดเป็นร้อยละ    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)  
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษา 
(ค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด. 1,130 บาท) 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว 1,130 บาท)   
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูป้กครอง 
โครงการค่าอาหารเสรมินม  (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนสังกัด สพป.) 
อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด สพป.) 
โครงการจดัการแข่งขันกีฬาภายในต าบลท่างามและ
ระหว่างต าบลท่างาม 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน   
โครงการส่งเสริมศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น 
โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 
โครงการจดังานสืบสานประเพณสีงกรานต ์
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวดัในวันพระ 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

303,000 
 

66,670 
 

100,300 
 

10,000 
325,589 

 
456,000 
40,000 

 
84,000 
80,000 
50,000 

100,000 
10,000 

150,000 

204,180 
 

20,300 
 

98,600 
 

00 
260,612.36 

 
 414,000 

00 
 

 00 
00 

       8,375 
 00 

           00 
104,150 

ด าเนินการแล้ว 
 
ด าเนินการแล้ว 
 
ด าเนินการแล้ว 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
 
ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

รวม 1,715,559.00 1,110,217.36 คิดเป็นร้อยละ 66.79 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังม และสังคมท่ีมีคุณภาพ  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ
การส าคญัประจ าปี พ.ศ. 2563 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) 
อาคารส านักงานองค์การบริหารสว่นต าบลบท่างม
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) 
หมูที่ 6  ต าบลท่างาม  
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) 
หมูที่ 11  ต าบลท่างาม 
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ด้านอัคคภีัย 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

20,000 
 

180,000 
 

242,600 
 

212,600 
 

50,000 
 

200,000 

00 
 

178,800 
 

240,600 
 

208,600 
 

00 
 

114,700 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย 

7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 

25 

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการควบคมุโรคและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
โครงการกิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชน
ต าบลท่างาม 
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
โครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข แบบ ABC  
โครงการอบรมป้องกันและแกไ้ขปญัหาความรุ่นแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
โครงการอบรมเยาวชนท่างามสดใสห่างไกลยาเสพติด 
โตรงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล) 
อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเสพติด 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่างาม 
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม 
โครงการกรณเีผชิญเหตสุาธารณภยัตอลดปหีรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 

30,000 
 

5,000 
180,000 
70,000 

240,000 
50,000 

 
50,000 
30,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 
75,000 

7,500,000 
180,000 
18,000 

160,180 
50,000 

162,611 
 

90,000 

00 
 

3,550 
159,000 
22,890 

00 
11,465 

 
00 
00 
00 

 
6,425 
1,871 

- 
6,178,800 
1,522,400 

18,000 
160,180 
50,000 

00 
 

85,500 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนนิการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

 
ด าเนินการแล้ว 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 ส านักปลัด 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

  ส านักปลัด 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านกัปลดั 

 
ส านักปลดั 

รวม 9,748,991.00 8,962,781.00 คิดเป็นร้อยละ  91.41 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิร์กัสีเขียว 
โครงการปล่อยพันธ์สตัว์น้ าเฉลมิพระเกียรต ิ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษแ์หล่งน้ าและป่าไม ้
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค-บรโิภค 
โครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้ 5R 
โครงการBig Cleaning Day  
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 
10,000 
20,000 
10,000 
50,000 

 
20,000 

 

600 
00 
00 
00 

28,625 
6,410 

00 
 

ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

รวม 120,000 35,635.00 คิดเป็นร้อยละ  26.69 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย 

1 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
12 

โครงการจดัท าระบบสาระสนเทศอบต.ท่างาม 
ค่าใช้จ่ายในการด าเดินการเลือกตัง้/เลือกตั้งแทน
ต าแหน่งว่างของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคญัของชาติและรัฐพิธี
ส าคัญของทางราชการ 
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 
โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม ส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจดัการให้กับ
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการเชญิชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการจดัท าแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี
โครงการจดัท าเวทีประชาคมและการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่  
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที ่5 บ้านคุ้งโรงนา 
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมเสียงตามสาย/หอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

50,000 
 

400,000 
 

80,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

200,000 
 

5,000 
 

50,000 
 

450,000 
 

5,000 
 

200,000 
100,000 

10,000 
 

00 
 

48,820 
 

9,600 
 

00 
 
 

00 
 

00 
 

10,164 
 

450.000 
 

00 
 

141,200 
95,960 

ด าเนินการแล้ว 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

กองช่าง 
    กองช่าง 

 
รวม 1,600,000 316,194.00 คิดเป็นร้อยละ 19.76 
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   3.3.3 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประจ าปี 2563 
การใช้จ่ายงบประมาณในการจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรับบาล    รวม 17 โครงการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย   

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 

 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

โครงการเสรมิถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 
โครงการตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 
โครงการเสรมิถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 
โครงปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กโดยใช้แอสฟสัติก 
หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
โครงการตอกเสาเข็มป้องกันถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัสติก หมู่ที่ 4 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัสติก หมู่ที่ 7 
โครงการเสรมิถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 

โครงการเสรมิถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9  
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัสติก หมู่ที่ 9 
โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 10 
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัสติก หมู่ที่ 10 
โครงการเสรมิขยายถนนดินลูกรัง หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 

42,000 
613,000 
469,000 
450,000 

 
945,600 
745,900 
450,000 

 
386,000 

1,125,800 
364,000 
500,000 
235,000 
450,000 
92,600 

198,000 
450,000 

00 
580,000 
468,000 
432,000 

 
704,399 
580,000 
408,000 

 
370,200 

1,110,010 
355,000 
328,000 
225,800 
448,000 
88,848 

00 
00 

 

ไม้ได้ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 

 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ได้ด าเนินการ 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 7,516,900 6,098,257 คิดเป็นร้อยละ    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ หน่วยงาน 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย   

1 
 

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ า 
 

181,000 00 
 

ไม้ได้ด าเนินการ 
 

กองช่าง 
 

รวม 4,548,200  คิดเป็นร้อยละ     
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สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม    อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ รายการ แผนงาน ประเภท 

งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
พ.ศ.2563 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 ตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 20,000 

 
34,800 

 
ด าเนินการแล้ว ส านักปลดั 

2 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

5,000 
- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

3 จัดซื้อตู้ เหล็กบานเลื่อน
กระจก  

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

6,000 
5,950 

 
ด าเนินการแล้ว ส านักปลดั 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 16,000 15,900 ด าเนินการแล้ว ส านักปลดั 

5 เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อม
ติดตั้ งถั งหมึ กพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer) 

แผนงาน
บริหารงาน

คลัง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 4,300 

 
4,250 

 
ด าเนินการแล้ว กองคลัง 

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชนิด All in One ส าหรับ
ประมวลผล 

แผนงาน
บริหารงาน

คลัง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 23,000 

 
22,500 

 
ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

22,000 21,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

8 เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อม
ติดตั้ งถั งหมึ กพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer) 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์ 8,000 

 
7,890 

 
ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

9 ชุ ด ดั บ เพ ลิ งม าต รฐ าน 
NFPA 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 
60,000 

 
- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

10 เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
แบบสะพายหลัง 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 
20,000 

 
- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

รวม 184,300 112,290 คิดเป็นร้อยละ  60.93 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ 
 
 

งบประมาณที่
ได้รับอุดหนุน 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบรุ ี

27,800 27,800 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ส า ห รั บ
สนับสนุนการจัดการสิ่ ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงมา้ 
แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้
งาน 
 จ านวน 1 ล า 

80,000 80,000 ส านักปลดั 

 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

3 ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ใน ก า ร
จัดท าหนัากากอนามัยใน
โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้ อ ง กั น ไ ว รั ส โค โ ร น า 
(COVID - 19) 
(รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น) 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา  
(COVID - ๑๙) 
 17,883. 17,883. 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 รวม 125,683 125,683   
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน เป็นการสรุปผลในภาพรวมในการด าเนินงาน เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ
และการพรรรณนา ดังนี้ 

(1) การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1.1) การวัดผลเชิงปริมาณ พ.ศ (Quantity) 

โคยเครื่องมือใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 และผังเมือง
0 0 0 0 23 9,801,000 42 20,706,800 4 1,350,000

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

ฐำนรำก และกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีย่ังยืน

0 0 0 0 26 9,348,200 37 10,061,500 11 2,500,000

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม กีฬำและส่งเสริม

กำรท่องเท่ียว

0 0 0 0 27 3,744,000 27 3,744,000 27 3,744,000

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร

สังคม และสังคมท่ีมีคุณภำพ
0 0 0 0 39 14,445,000 46 17,920,000 39 14,441,000

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
0 0 0 0 13 1,330,000 13 13,300,000 13 13,300,000

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรองค์กร และกำรเมือง
 -  -  -  - 14 1,880,000 15 2,530,000 14 2,030,000

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  - 142 40,348,200 180 56,092,300 108 25,195,000

กำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

     ได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม   อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี    จังหวัดปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
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1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย ได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจท าให้เราทราบถึงผลเชิงคุณภาพในกาด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (1) ชาย (๒) หญิง 
2, อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (๒) 20-30 ปี (๓) 31-40 ปี   
  (๔) 41-50 ปี  (๕)  51-60 ปี  (๖) มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

  (๔) ปริญญาตรี  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อ่ืนๆ.................................. 
4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ  (๒) เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  

 (๔) รับจ้าง  (๕)  นักเรียนนักศึกษา  (๖)  เกษตรกร   
 (๗) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ผลการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบท่างาม ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  โดยใช้วิธีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ในภาพรวม  จ านวน  100  ชุด  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจากประชากรในต าบลท่า
งาม จ านวนทั้ง  12  หมู่บ้าน ได้รับแบบส ารวจคืน จ านวน 100 ชุด มีผลการส ารวจ ดังนี้ 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 41 41 

หญิง 59 59 

รวม 100 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 5 5 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 5 

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 15 15 

รับจ้าง 21 21 

นักเรียน นักศึกษา 5 5 

เกษตรกร 49 49 

รวม 100 100 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 40 

20 - 30 ปี 14 28 

 31 - 40 ปี 20 15 

41 – 50 ปี 18 10 

51 - 60 ปี 36 2 

มากกว่า 60 ปี 7 5 

รวม 100 100  

ระดับการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

ประถมศึกษา 40 40 

มัธยมศึกษาต้อนต้น 28 28 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

ปริญญาตรี 10 10 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 2 

อ่ืน ๆ 5 5 

รวม 100 100 
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การมีอากาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 0 0 

ปานกลาง 0 0 

มาก 34 34 

มากที่สุด 66 66 

รวม 100 100 
 

หัวข้อที่ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   34   คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   66   คน  คิดเป็นร้อยละ 66 
 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 0 0 

ปานกลาง 0 0 

มาก 33 33 

มากที่สุด 67 67 

รวม 100 100 
 

หัวข้อที่ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   33  คน  คิดเป็นร้อยละ 33 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   67   คน  คิดเป็นร้อยละ 67 
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มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

น้อย 3 3 

ปานกลาง 8 8 

มาก 38 38 

มากที่สุด 50 50 

รวม 100 100 
 

หัวข้อที่ 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   1     คน  คิดเป็นร้อยละ 1 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   3     คน  คิดเป็นร้อยละ 3 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   8     คน  คิดเป็นร้อยละ 8  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   38   คน  คิดเป็นร้อยละ 38 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   50   คน  คิดเป็นร้อยละ 50 
 

มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 3 3 

ปานกลาง 8 8 

มาก 34 34 

มากที่สุด 55 55 

รวม 100 100 
 

หัวข้อที่ 4. มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   3     คน  คิดเป็นร้อยละ 3 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   8    คน  คิดเป็นร้อยละ 8  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   34  คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   55  คน  คิดเป็นร้อยละ 55 
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 0 0 

ปานกลาง 8 8 

มาก 38 38 

มากที่สุด 54 54 

รวม 100 100 
 

หัวข้อที่ 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   0    คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   8     คน  คิดเป็นร้อยละ 8  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   38   คน  คิดเป็นร้อยละ 38 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   54   คน  คิดเป็นร้อยละ 54 
 

การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 0 0 

ปานกลาง 8 8 

มาก 34 34 

มากที่สุด 58 58 

รวม 100 100 
 

                         หัวข้อที่ 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   3     คน  คิดเป็นร้อยละ 3 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   8    คน  คิดเป็นร้อยละ 8  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   34  คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   58 คน  คิดเป็นร้อยละ 58 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 53 

 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 1 1 

น้อย 3 3 

ปานกลาง 8 8 

มาก 35 35 

มากที่สุด 53 53 

รวม 100 100 
 

                     หวัข้อที่ 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   1     คน  คิดเป็นร้อยละ 1 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   3     คน  คิดเป็นร้อยละ 3 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   8     คน  คิดเป็นร้อยละ 8  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   35   คน  คิดเป็นร้อยละ 35 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   53   คน  คิดเป็นร้อยละ 53 
 

การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 3 3 

ปานกลาง 5 5 

มาก 34 34 

มากที่สุด 58 58 

รวม 100 100 
 

                         หัวข้อที่ 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   3     คน  คิดเป็นร้อยละ 3 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   5     คน  คิดเป็นร้อยละ 5  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   34   คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   58   คน  คิดเป็นร้อยละ 58 
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พอใจ 0 0 

น้อย 1 1 

ปานกลาง 5 5 

มาก 34 34 

มากที่สุด 60 60 

รวม 100 100 
 

                         หัวข้อที่ 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
มี      ผู้ตอบไม่พอใจ จ านวน   0     คน  คิดเป็นร้อยละ 0 

     ผู้ตอบน้อย  จ านวน   1     คน  คิดเป็นร้อยละ 1 
     ผู้ตอบปานกลาง จ านวน   5     คน  คิดเป็นร้อยละ 5  
     ผู้ตอบมาก  จ านวน   34   คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

               ผู้ตอบมากที่สุด จ านวน   60  คน  คิดเป็นร้อยละ 60 
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานภาพรวม พบว่าในแต่ละหัวข้อทั้ง  9  หัวข้อ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ มากที่สุด เป็นจ านวนสูงกว่าค าตอบอ่ืน จ านวน 7 หัวข้อ มีผู้เลือกตอบ มาก เป็น
จ านวน สูงกว่าค าตอบอ่ืน จ านวน 2 หัวข้อ โดยจ านวนผู้ตอบมากที่สุด และจ านวนมากกว่าผู้ตอบปานกลางน้อย 
และน้อยที่สุดในทุกหัวข้อ ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามในระดับสูง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่ามีหัวข้อที่ประชากรกลุ่มตัวอย่าเลือกตอบ ไม่พอใจ จ านวน 7 
หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนน้อย 

 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม และควรค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากากรด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 4  
 

   
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการรวบรวมสข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการ
น ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  แนบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์นทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มียุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
   1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
   2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสังคมที่มีคุณภาพ 
   5.ยุทธศาสตร์ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการด้านบริหารจัดการองค์กร และการเมือง 
   ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ยึดเป็นแนวทางการ
พัฒนาของต าบลท่างาม โดยให้ความส าคัญทุกยุทธศาสตร์ แต่จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีแผนงาน/โครงการ ที่เน้นไปที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองเป็นส่วนมาก  จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลให้
ความเห็นว่า ควรมีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อประชาชนในต าบลท่างาม 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

  2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

  3.  ควรก าหนดโครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะที่จะด าเนินการเท่านั้น ส่วนโครงการที่ไม่พร้อมที่
จะด าเนินการหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนน้อยกว่า ไม่ควรน ามาก าหนดไว้ในห้วงของปีงบประมาณท่ีด าเนินการซึ่งอาจ
น าไปก าหนดไว้ในปีต่อไป เว้นแต่เป็นโครงการที่จ าเป็นและรองบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

สรุปผล ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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  4.  การน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรให้กระจายให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์โดยจะ
เห็นได้ว่า ในบางยุทธศาสตร์ไม่มีการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเลย ทั้งนี้  ในการพิจารณาก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและสภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นด้วย 

  5. ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โครงการใดที่
ประเมินผลแล้ว เห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรด าเนินการ 

  6. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นควรมีการประเมินโครงการ 
เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะได้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมในการด าเนินการและวางแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  7. การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ื อ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ 
  
4.1 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 

1. ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
     1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่

ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  142  โครงการ  แต่สามารถด าเนินการได้เพียง  56  โครงการ 

      2) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
 

2. ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
      1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและ

รายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

     2) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึง
เกิดข้ึนน้อย  

 

3. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
  1 ) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ งบประมาณ
ของท้องถิ่นเองพ้ืนที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่
วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
       2) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายปีงบประมาณนั้น ๆ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 และ แบบ  3/1 
(แบบอ่ืน : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา ซึ่งมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า 
   การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม.................. 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 

ไม่มีการ

ด าเนินการ 

1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล   

1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   

1.4 มีการตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น   

2.การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.1 มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาจัดท าข้อมูล   

2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

  

2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน   

2.7 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   

2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

2.12 มีการก าหนดแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศ   
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง : แบบ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั่ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีปรากฏ

ในแผน 

โครงการท่ี
เบิกจ่ายจริง 

โครงการท่ีเบิกจ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท่ีปรากฏในแผน 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแลผังเมือง 23 9 39.13 6 66.66 
ด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

26 2 7.69 0 0 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

27 13 48.14 10 76.92 

ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ 39 25 64.10 19 76.00 
ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 7 53.84 2 28.57 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
และการเมือง 

14 12 85.71 6 50.00 

รวม 142 68 48.57 43 63.23 
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์และจ านวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนและจ านวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ท่ีปรากฏใน

แผน 

โครงการท่ีเบิกจ่าย
จริง 

โครงการท่ีเบิกจ่ายจริงคิดเป็น
ร้อยละของโครงการท่ีปรากฏใน

แผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแลผังเมือง 9,801,000 4,548,200 97.42 1,646,500 36.20 
ด้านเศรษฐกิจฐานราก และการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9,348,200 30,000 0.32 00 00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3,744,000 1,715,559 45.82 1,110,217.36 64.71 

ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ 14,445,000 9,728,991 67.35 8,962,781 92.12 
ด้านการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1,330,000 120,000 9.02 35,635 26.69 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กรและการเมือง 

1,880,000 1,600,000 85.10 316,194 19.76 

รวม 40,348,200 17,817,750 44.15 12,071,327.36 67.74 
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ภาคผนวก 
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เอาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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คิวอาร์โค้ด (QRcode)  
รายละเอียดการติดตามประเมินผลโครงการของแต่ละส านัก/กอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 

ส านักปลัด 
งานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ส านักปลัด 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 
 

กองคลัง 
งานจัดเก็บรายได้ 
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กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
 

กองช่าง 
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กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ส านกัปลดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 

 


