
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑ 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๒ 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการดำเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กำหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การ
ประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๒.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
2.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
2.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อํานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา  ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก 

จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

1. นายภูมินทร์ ฐานะวิเศษ                        ประธานกรรมการ 
 2.  นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ์   กรรมการ 
 3.  นายสุวิทย์  พงษ์ศรี    กรรมการ 
 4.  นายบุญธรรม ยอดสุวรรณ   กรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ  กรรมการ 

     6.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  กรรมการ 
  7.  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
  8.  นายจำเริญ  เบ้าประทุม   กรรมการ 
  9.  ผอ.รพ.สต.บ้านหาดสองแคว   กรรมการ 
  1๐. นางสมใจ  สิงห์ชัย    เลขานุการ/กรรมการ 

          แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อต้อง 
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย การกําหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

 2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป    
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อได ้กําหนดการ
แบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้  

2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร 
มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม   

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมลู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้
กําหนดไว้ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ ข้นตั ่ําตามที่กําหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้แต่ละ โครงการตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กําหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ ได้ตามความ
เหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของ
โครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะ ปรากฏในส่วนที่ 2 
และส่วนที่ 3  

12.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อต่อผู้บริหารท้องถิ่น การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจ ในสํานัก กอง 
ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทํา โดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
3. การรายงานผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ มีอํานาจ หน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของ
ทุกปี ขั้นตอนการรายงานผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม คณะกรรมการ 
ติดตามและ ประเมินผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น รายงานผล เสนอ สภาท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบโดย เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายก อบต.เสนอต่อสภา  
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และ
ต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสบิวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

 

ดำเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย การ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจ หน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้น
หรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1) ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าคล้ออย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง 3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่
ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ ประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคล้อมาปฏิบัติงาน  

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อซ่ึง สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น  

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึง การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ อําเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด เดียวกัน 
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ กําหนด

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มี

องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
2.2 วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามี

เป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรอืควบคุม ความผันแปรของ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้  

2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทําไว้แล้ว 
หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรอืวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรม ความ ต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ กําหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วธิีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดบั

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  

คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน 

 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วน
ตําบลท่าคล้อใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ
สังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 

 (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึง
พอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลท่าคล้อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น หลักฐาน 
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 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น อย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน โครงการ 
รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ดงันี้    

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ ตาม
โครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งใน ปัจจุบันและ
อนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
นําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ 
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มี
ความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กอง ขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบลท่าคล้อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไข 
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง มี ความ
สอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่าคล้อ
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลท่าคล้อ 
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ส่วนที่ ๒ 
การติตตามและประเมินผล 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดระยะเวลา ๕ ปี 
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์  “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น พร้อม
บูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  1  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่  2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  กลยุทธ์ที่  4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำ
ถิ่นขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission) 
   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

วิสัยทัศน์ "การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟื้อฟู  มีความรู้ทันสมัย  สดใสสิง่แวดล้อม  พร้อมเป็น อบต. น่าอยู่” 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๐ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

1. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ 
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพือ่เพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน 
4. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ 
5. ขยายโอกาสแก่ผู้ยากจนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดนิทำกนิ 
6. ส่งเสริมสนับสนนุการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดา้นเศรษฐกิจรากหญ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข 
3. การจัดการศึกษาหรือสนับสนุนสง่เสริมการศึกษา 
4. การจัดสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. พัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
7. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศลิปวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่ 
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี

 

1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
2. พฒันาระบบบริหารงานคลัง 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้  การบริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ

กระบวนการประชาคม 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2. พัฒนาระบบการให้บริการ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ส่งเสริมการพัฒนาดา้นเกษตรยัง่ยืน 

 

1. ส่งเสริมระบบการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดตั้งหรือส่งเสริมตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
3. จัดตั้งหรือส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้ Technology  ด้านการเกษตร 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 
5. ส่งเสริมสนับสนนุการใช้เกษตรอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ 
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 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  นโยบายด้านการศึกษา 

  1.1  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัปฐมวัย 
1.2  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
1.3  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
1.6  สร้างศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.7   ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน  หรือขาดแคลน 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือสุขภาพอนามัย  โดยดำเนินการ 

  2.1  ส่งเสริมให้มีกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือสุขภาพ  เพ่ือมวลชน เพ่ือการแข่งขันออกกำลังกาย  และท่ี
จัดแข่งขันกีฬา 
  2.2  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน 
  2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬา  ลานกีฬา  เพ่ือออกกำลังกายให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน 
  2.4  จดัให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในตำบลและกลุ่มของตำบล 
 

 3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้สามารถทำรายได้  ควบคู่ไปกับการดำรงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งจัดทำแผนงานอื่นๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้แกป่ระชาชนโดยดำเนินการ 
  3.1  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข้มแข็ง  มีเงินทุนและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มได้ 
  3.2  สนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด  
สวยงามเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน 
  3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนตำบลงัวบา  จำนวนเพิ่มมากขึ้น  โดย
การจัดประชุม  อบรม  โดยประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือหน่วยงานอ่ืน 
  3.4  สร้างตลาดชุมชนในตำบลให้มีความมาตรฐาน  สะอาด  เป็นระเบียบ  และสะดวกในการซื้อ
ของชุมชน 
  3.5  จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าตำบล 

 4.  นโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  การพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายได้ดีขึ้น  เพ่ิมประสิทธิภาพ  และลดต้นทุน
การผลิต  ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต  และยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น  โดยดำเนินการ 
  4.1  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
  4.2  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  4.3  ส่งเสริมโครงการผลิตภาคเกษตรโดยส่งเสริมให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพ  พร้อมกับตั้งงบประมาณ
ให้การสนับสนุน 
  4.4  ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ  (เกษตรอินทรีย์) 
  4.5  นโยบายส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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  4.6  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ได้
มาตรฐาน 
  4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ได้
มาตรฐาน 
  4.8  ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจำหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม 
 

 5.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกให้ทั่วถึง  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  และอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ทั้งในยามปกติและฤดูแล้ง  โดยดำเนินการ 
  5.1  พัฒนาปรับปรุง  และขยายเครือข่ายเส้นทางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน  ถนนเพ่ือการเกษตร
เพ่ือใช้สัญจรและขนส่งได้สะดวกและปลอดภัย 
5.2  จัดหาน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ  และแหล่งน้ำธรรมชาติ  
รวมทั้งพัฒนาระบบชลประทาน  โครงการขยายแนวคลองส่งน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านรวมถึงการปรับปรุงระบบการ
บริหารการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงโดยเน้นที่ระบบในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  
และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน  โดยดำเนินการดังนี้ 
  6.1  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์  ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  และการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองแก่ประชาชน 
  6.2  ส่งเสริมสนับสนุนการขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน 
  6.3  สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค  และส่งเสริมสุขภาพ 
  6.4  สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 
  7.  นโยบายการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก   สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   
  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ 
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป  จะได้พิจารณาตั้งส่วนสวัสดิการสังคม 

7.1 ส่งเสริมการให้หญิงและชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันรวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็ก 
  7.2  ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิและการเมือง 

7.2 ฝึกอบรมและเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่สตรีตามความเหมาะกับ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  7.4  สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กทั้งกายใจ  และสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ของคนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
  7.5  ส่งเสริมการดูแลการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
 

 8.  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
  เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สนับสนุนให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  รวมทั้งจะ
บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง  ตลอดจนจะกระทำทุกวิถีทางเพ่ือให้บังเกิดความสุข
ความเจริญแก่ประชาชนโดยดำเนินการ 
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  8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชน  ส่วนราชการ  และสื่อสารมวลชนมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน  ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  8.2  บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  8.3  สนับสนุนกิจกรรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและ
เป็นพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 
  8.4  จัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  8.5  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  8.6  จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที 
 9.  นโยบายอนุรักษ์พัฒนา และส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  โบราณสถาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นทุนทาง
สังคม  และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสังคมอีสาน  โดยดำเนินการ 
  9.1  ทำนุบำรุงศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  9.2  บูรณาการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน 
  9.3  การบริการทางสังคม ระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม 
  9.4  บูรณาการความร่วมมือในการบริการจัดการองค์ความรู้ทางด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลงัวบา 
  9.5  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 10.  นโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น  โดยอาศัยพลังพหุภาคี
หรือจากประชาชน องค์กรเอกชน  ส่วนราชการ  ร่วมในการจัดการ  โดยดำเนินการ 
  10.1  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ป่วยเป็นแหล่งด้านน้ำลำธาร
ให้ความร่มรื่นแก่ชุมชน  รวมทั้งการปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2562 มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ฝึกอบรมกลุ่มอาชพี/กลุ่มสตรีภายใน
ตำบล 

 
100,000.00 ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชพี กลุ่ม

สตรีภายในตำบล 
จัดทำโครงการ ฯ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้ในการประกอบ

อาชีพและประชาชนสามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสรมิ
ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้แก่เยาวชน ฝึกอบรมวิชาชพีให้แก่เยาวชน ท่ี

ว่างงาน ไม่ได้เรียนหนังสือ 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตำบลท่าคล้อ 

 
1 865,000. 0 เพื่อเป็นการสนับสนนุอาหารกลางวัน

แก่นักเรียน 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
3 โรงเรียน 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบล
ท่าคล้อ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

220,000.00 เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมลูฐาน ฯ 

สนับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินการของ อสม. จำนวน 11
หมู่บ้าน 

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัวใน
ตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตำบลท่าคล้อ 
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7. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบล 
 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มองค์กร
สตร ี

สนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่า
คล้อ 

8. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล 

 
350,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิทางด้านการศึกษา

ให้แก่นักเรียน 
สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล 

9. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ภายในตำบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,030,000.00 เพื่อเป็นการสนับสนนุอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก 
 

120,000.00 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน จัดงานวันเด็กภายในตำบล 

11. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนภายใน
ตำบล 

 
200,000.00 เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้า

ศึกษาในระดับต่อไป 
จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในตำบล 

12. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว - 
อีคิว 

 
50,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไอคิว – 

อีคิว 
จัดทำโครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอ
คิว - อีคิว 

13. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
30,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์  
จัดการแข่งขันกีฬา 

14. ยุทธศาสตรท่ี์ 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม  

 
200,000.00 เพื่อสนับสนุนใหน้ักเรียนมีการพฒันา

ด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิชา
อ่ืน ๆ 

จัดทำโครงการให้นักเรียนมีการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ 

1 . ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตำบลท่าคล้อ 

 
50,000.00 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยู ่
จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

16. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ศพด. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

77,000.00 เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รู้จักการใช้
คอมพิวเตอร์สัญญาณอินเตอร์ 

จัดทำโครงการสนับสนุน 

17. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการออมทรัพย์ตามแนว
พระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 

 
10,0 0.00 เพื่อนักเรียนได้รู้จักการประหยัดและ

การเก็บเงินออม 
จัดทำโครงการออมทรัพย์ ฯ 

18. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 

 
10,000.00 เพื่อผู้ปกครองได้มีความรู้และความ

เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็ก 
จัดทำโครงการปฐมนิเทศ ฯ 

 9. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

 
116,000.00 เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้า

ศึกษาในระดับต่อไป  
จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในตำบล 

20. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล
และป้องกันโรคระบาดในพืน้ท่ี 

 
250,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

และป้องกันโรคระบาด 
อสม. ผู้นำท้องถ่ินในตำบลท่าคล้อ 

21. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 
72,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

และป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 
อสม. ผู้นำท้องถ่ินในตำบลท่าคล้อ 

22. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัว
ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 เพื่อส่งเสริมและเป็นการให้ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์กนัมากข้ึน 
จัดทำโครงการสร้างสรรค์สายใย
ครอบครัว 

23. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟสูร้างเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ 

 
400,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ,ให้

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ และ
เป็นการสร้างความสุขทางด้านจิตใจ 

จัดทำโครงการฟื้นฟสูร้างเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ 

24. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟู - สร้างเสริมศักยภาพ
ผู้พิการตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ,ให้

ผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ และเป็น
การสร้างความสุขทางด้านจิตใจ 

จัดทำโครงการฟื้นฟู ? สร้างเสริม
ศักยภาพผู้พิการตำบลท่าคล้อ 

25. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคล้อ 

 
300,000.00 เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ สร้างเสริมศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

26. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการฯ 

27. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) 

 
50,000.00 เพื่อเป็นการป้องกัน รักษาแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของเด็กนักเรียน 
จัดทำโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) 

28. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบล 

 
100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็น

ความสำคัญของการออกกำลังกาย และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

ส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบล 

29. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดแข่งขันกีฬาตำบลท่าคล้อ 
 

280,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดแข่งขันกีฬาตำบลท่าคล้อ 

30. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

5,800,000.00 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูสู้งอายุที่ยากไร้ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

31. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพคนพิการ  
 

2,600,000.00 เบ้ียยังชีพคนพิการ  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
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32. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

36,000.00 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

33. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสำหรับดำเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระราดำริด้าน
สาธารณสุข 

 
220,000.00 เพื่อสนับสนุนให้หมู๋บ้าน แห่งละ 

20,000 บาท 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จะดทำ
โครงการตามพระราชดำริจำนวน 
11 หมู่บ้าน 

34. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ 
ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
50,000.00 เพื่อรองรับการใช้บริการด้วยสุขภาพ

อนามัยกับเด็กอย่างถูกสุขลักษณะ 
-การต่อเติมเปลี่ยนแปลงจากห้อง
อาบน้ำเป็นห้องสุขา -การเพิ่มเครื่อง
สุขภัณฑ์เป็นโถแบบนั่ง 

35. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมหอ้งน้ำ 
ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
50,000.00 เืพ่อรองรับการร้บริการด้วยสุขอนามัย

กับเด็กอย่างถูกสุขลักษณะ 
-การต่อเติมเปลี่ยนแปลงจากห้อง
อาบน้ำเป็นห้องสุขา -การเพิ่มเครื่อง
สุขภัณฑ์เป็นโถแบบนั่ง 

36. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

200,000.00 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตำบลท่าคล้อให้มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงศูน์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตำบลท่าคล้อ 

37. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงกรเสริมสร้างศักยภาพและให้
ความดูแลและป้องกันโรคระบาดใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
250,000.00 -เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจนการดูแล

ป้องกันโรคระบาด -เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้รับทราบปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนาแนวคิดในการดำเนินงาน 
ป้องกันควบคุมโรคระบาดโดยศึกษา
จากหน่วยงานอื่น 

ศึกษาดูงานนอกพืน้ท่ีด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและให้ความรู้
การดูแล และปอ้งกันโรคระบาดโดย
มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม.ผู้นำ
ท้องถ่ินในตำบลท่าคล้อ 

38. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 
 

50,000.00 เพื่อส่งเสริให้เด็กและเยาชนได้มีศักภาพ
ด้านกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

จัดโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

39. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

 
50,000.00 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด้กและ

เยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
องยาเสพติด 

จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจ 
ต้ายภัยยาเสพตอด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและสภา
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

40. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์สังคม 
 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปละ
เยาวชนคนรุ่นใหม่สรา้งการ
เปลี่ยนแปลงผ้านการลงมือทำกจิกรรม
เพื่อสังคมของตนเองและแก้ไขปัญหา
สังคมดังกล่าว 

จัดโครงการสร้างสรรค์สังคมโดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

41. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 
 

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการเฝ้าระวัง
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มี
จิตสำนึก ค่านิยมในความซือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความสามารถ จิรยธรรมและการอ
สดงศักยภาพเชิงบวก 

42. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบล
ท่าคล้อ 

 
1 0,000.00 -เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

ให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยท่ีดีของผู้สูงอายุและกระตุ้น
ให้ได้แสดงความสามารถสร้างขวัญ
กำลังใจและเห็นค่าของตนเอง 

จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบล
ท่าคล้อ 

43. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
ตำบล 

 
50,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์

44. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า และควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริม
ทาง ตำบลท่าคล้อ 

 
10,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน 

ลด และแก้ปัญหาการเกิดไฟป่า 
จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ฯ 

45. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย 
 

300,000.00 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และ
สุขอนามัย 

จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ 

46. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะ 

 
150,000.00 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ 

47. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าตามพระราช
เสาวนีย ์

 
100,000.00 เพื่อให้ประชาชนร่วมเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวใน

เขตตำบล 
ปลูกป่าตามพืน้ท่ีต่างๆ ในเขตตำบล
ท่าคล้อ 

48. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ 

 
100,000.00 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จัดทำโครงการ ฯ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๑๖ 
 
 

49. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการบริหาร
จัดการขยะชุมชน 

 
50,000.00 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จำนวนครั้งท่ีจัดโครงการ 

50. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

 
100,000.00 เพื่อตระหนักและรู้ถึงประโยชน์ของป่า

ไม้ 
ปลูกป่าตามพืน้ท่ีต่างๆ ในเขตตำบล 

51. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สทอเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน อพ.สธ.-สถ.) 

 
 00,000.00 เพื่ออนุรักษ์ ปกปักพันธุกรรมพชืภายใร

ตำบล และจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

1.สำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
และบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพร 2.
จัดทำแปลงสมุนไพร 3.จัดจั้งศูนย์
รวบรวมพันธุกรมพืชสมนุไพรใน
ท้องถ่ิน 

52. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

150,000.00 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา12 
สิงหา (วันแม่) 

53. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดงานวันสำสํญต่าง ๆ  
 

50,000.00 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี จัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชการ 

54. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ล่องแพไฟ) 

 
150,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีล่องแพไฟ 

55. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันลอยกระทง) 

 
55,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
จัดทำโครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง 

56. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันสงกรานต์) 

 
110,000.00 เพื่อเปน็การอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

57. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ 
 

50,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญ
ต่างๆ 

ดำเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการ 

58. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและวนัสำคัญต่างๆ  

 
50,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิในการจัดกิจกรรม

วันสำคัญของทางราชการ 
ดำเนินจัดโครงการวันสำคัญของทาง
ราชการ 

59. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
30,000.00 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตร

ดอกไม้ฯ 
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

60. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศี
จาริณีภาคฤดูร้อน 

 
50,000.00 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก

และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และ
ตระหนักถึงหลักปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา 

เด็กและเยาวชนใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโชยน ์

61. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 
100,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล และผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

62. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตำบลท่าคล้อ 

 
250,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร 
จัดฝึกอบรม-ดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล ผู้นำชุมชน และลูกจ้างของ
หน่วยงาน 
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63. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสร้างความผูกพันในองค์กร และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
250,000.00 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง

ความผูกพันในองค์กร 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสรา้ง
ความผูกพันในองค์กร และสรา้ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

64. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใน
ตำบล 

65. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน 
ตำบลท่าคล้อ 

 
25,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนชุมชน 
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใน
ตำบล 

66. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 
300,000.00 เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อพัฒนางานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 11 
หมู่บ้าน 

67. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเยีี่ยมบ้านยามเย็น 
 

75,000.00 เพื่อบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
และรับทราบปัญหาต่างๆ 

ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
จำนวน 11 หมู่บ้าน 

68. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบล
ท่าคล้อ 

 
50,000.00 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในตำบล ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริม

การท่องเท่ียวตำบลท่าคล้อ 

69. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและ

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้น
ทานตะวัน 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอยตามโครงการทุ่งทานตะวันบาน
สะพรั่งแก่งคอยป่าสัก 

70. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกต้ัง อปท. 
 

500,000.00 เพื่อดำเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินท่ีครบ
วาระ รวมท้ังสนับสนนุค่าใช้จา่ยสำหรับ
การเลือกต้ัง สส.สว. ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

ดำเนินการค่าใชจ้่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง 

71. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวนัสำคัญ 

 
60,000.00 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ 

ดำเนินการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ 

72. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ 
อปพร. ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
ดำเนินการพฒันาเสริมสร้าง
ศักยภาพ อปพร. 

73. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
30,000.00 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิม

พระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

74. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าคล้อ 

 
 00,000.00 เพื่อทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนตำบลท่าคล้อ 
อปพร. และตำรวจชุมชน 

75. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 

ซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าฯ 

 
250,000.00 เพื่อบำรุงรักษาสถานสีูบนำ้ให้ใช้ได้เป็น

ปกติ 
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

76. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

 
20,000.00 เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

เกษตรกรทราบเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ข่าวสารเทคโนโลยีของการเกษตร 

จัดทำโครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

77. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 

โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่า
คล้อ 

 
350,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองการผลิตข้าวและพชืสวน
โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

จัดอบรมให้ความรู-้ศึกษาดูงาน
ให้กับเกษตรกร 

78. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 

โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตร
มาตรฐาน 

 
100,000.00 เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้

มีมูลค่า 
อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการ
แปรรูป 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าคล้อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 1,945,024 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 
1,940,024 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจน 1 4,396.00 1 4,396.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 1,434,747.33 15 1,434,747.33 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3 215,868.22 3 210,868.22 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี 4 210,282.00 4 210,282.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม 1 59,130.00 1 59,130.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 1 20,600.00 1 20,600.00 

รวม 26 1,945,023.55 25 1,940,023.55 

    
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.ท่าคล้อ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี ้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอบรม-
ส่งเสริมอาชพีใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 3,496.00 13/62 09/11/2561 7 

  450.00 55/62 09/11/2561 7 

  450.00 156/62 01/02/2562 4 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนภายใน
ตำบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,030,000.00 8,975.12 3/62 31/10/2561 30 

  63,115.36 4/62 31/10/25 1 30 

  7,343.28 24/62 30/11/2561 31 

  51,639.84 25/62 30/11/2561 31 

  8,705.34 33/62 28/12/2561 31 

  60,246.48 34/62 28/12/2561 31 

  54,508.72 50/62 31/01/2562 28 

  7,751.24 51/62 31/01/2562 28 

  15,030.04 55/62 20/02/2562 30 

  106,907.22 56/62 22/02/2562 30 

  7,751.24 58/62 28/02/2562 27 
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  55,133.82 59/62 28/02/2562 27 

  30,471.98 92/62 15/05/2562 16 

  3,763.76 93/62 15/05/2562 16 

  6,626.06 96/62 31/05/2562 30 

  53,258.52 97/62 31/05/2562 30 

  6,974.80 104/62 28/06/2562 33 

  56,061.60 105/62 28/06/2562 33 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็ก 

 
120,000.00 7,425.00 101/62 21/12/2561 5 

  26,520.00 38/62 04/01/2562 7 

  8,750.00 39/62 04/01/2562 7 

  10,082.00 40/62 04/01/2562 7 

  32,000.00 124/62 08/01/2562 4 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดการศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียนภายใน
ตำบล 

 
200,000.00 5,000.00 25/62 31/10/2561 30 

  5,000.00 26/62 31/10/2561 30 

  6,000.00 27/62 31/10/2561 30 

  5,000.00 72/62 30/11/2561 31 

  6,000.00 73/62 30/11/2561 31 

  5,000.00 74 62 30/11/2561 31 

  5,000.00 103/62 28/12/2561 31 

  5,000.00 104/62 28/12/2561 31 

  6,000.00 105/62 28/12/2561 31 

  5,000.00 136/62 31/01/2562 28 

  5,000.00 137/62 31/01/2562 28 

  6,000.00 138/62 31/01/2562 28 

  5,225.00 168/62 28/02/2562 27 

  4,354.00 169/62 28/02/2562 27 

  4,354.00 170/62 28/02/2562 27 

  2,580.00 275/62 15/05/2562 16 

  2,580.00 276/62 15/05/2562 16 

  3,096.00 277/62 15/05/2562 16 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๒๐ 
 
 

  6,000.00 279/62 31/05/2562 30 

  5,000.00 280/62 31/05/2562 30 

  5,000.00 281/62 31/05/2562 30 

  5,000.00 321/62 28/06/2562 33 

  5,000.00 322/62 28/06/2562 33 

  6,000.00 323/62 28/06/2562 33 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และ
วิชาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม  

 
200,000.00 8,623.00 76/62 22/03/2562 7 

  25,200.00 206/62 29/03/2562 20 

  28,800.00 250/62 19/04/2562 19 

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตำบลท่าคล้อ 

 
50,000.00 46,728.97 270/62 01/05/2562 60 

7. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองประจำปี
การศึกษา 

 
10,000.00 5,250.00 167/62 21/02/2562 7 

8. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์
สายใยครอบครัว
ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 16,490.00 37/62 02/01/2562 3 

  450.00 122/62 02/01/2562 2 

  74,400.00 123/62 03/01/2562 3 

9  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟสูร้าง
เสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลท่า
คล้อ 

 
400,000.00 11,940.00 112/62 12/07/2562 3 

  450.00 346/62 10/07/2562 5 

  87,000.00 349/62 15/07/2562 5 

10. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม-สนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบล 

 
100,000.00 

    

11. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดแข่งขันกีฬาตำบล
ท่าคล้อ 

 
280,000.00 13,050.00 193/62 07/03/2562 5 

  73,600.00 83/62 01/04/2562 4 

  9,188.00 84/62 01/04/2562 4 

  29,000.00 225/62 02/04/2562 5 

  10,000.00 226/62 02/04/2562 5 

12. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมห้องน้ำ ห้อง
สุขา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
50,000.00 46,728.97 268/62 01/05/2562 60 

13. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมห้องน้ำ ห้อง
สุขา ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

 
50,000.00 46,728.97 269/62 01/05/2562 60 
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เล็ก 

14. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงกรเสริมสร้าง
ศักยภาพและให้
ความดูแลและ
ป้องกันโรคระบาดใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
250,000.00 8,095.00 103/62 21/06/2561 5 

  450.00 317/62 21/06/2562 5 

  56,000.00 319/62 25/06/2562 4 

15. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการนักสังคม
สงเคราะห์น้อย 

 
50,000.00 3,994.00 23/62 23/11/2561 7 

  450.00 70/62 23/11/2561 7 

  23,000.00 71/62 23/11/2561 8 

16. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์
สังคม 

 
50,000.00 450.00 164/62 12/02/2562 3 

17. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด 

 
50,000.00 450.00 133/62 22/01/2562 3 

  1,000.00 48/62 22/01/2562 3 

18. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ล่องแพ
ไฟ) 

 
150,000.00 5,700.00 19/62 24/10/2561 3 

  26,168.22 20/62 24/10/2561 7 

  19,000.00 21/62 24/10/2561 10 

19. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันลอย
กระทง) 

 
55,000.00 55,000.00 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66/62 15/11/2561 7 

20. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วัน
สงกรานต์) 

 
110,000.00 70,000.00 235,236,237,238,239,240,243,/62 11/04/2562 2 

  20,000.00 241,245/62 11/04/2562 3 

  20,000.00 242,244/62 11/04/2562 4 

21. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตำบลท่า
คล้อ 

 
250,000.00 5,575.00 101/62 04/06/2562 3 

  450.00 299/62 04/06/2562 3 

  28,000.00 300/62 05/06/2562 12 

22. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
สร้างความผูกพนัใน
องค์กร และสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
250,000.00 1,500.00 54/62 04/02/2562 3 
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  900.00 157/62 04/02/2562 3 

  88,000.00 158/62 04/02/2562 6 

23. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
50,000.00 1,625.00 73/62 08/03/2562 7 

  432.00 199/62 08/03/2562 7 

  6,800.00 203/62 15/03/2562 20 

  4,900.00 204/62 15/03/2562 20 

  3,825.00 227/62 05/04/2562 19 

  2,800.00 228/62 05/04/2562 19 

24. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การ
พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเยีี่ยมบ้าน
ยามเย็น 

 
75,000.00 1,125.00 198/62 08/03/2562 7 

  22,750.00 201/62 15/03/2562 20 

  18,200.00 202/62 15/03/2562 20 

  13,000.00 229/62 05/04/2562 19 

  10,400.00 230/62 05/04/256  19 

25. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ 

 
60,000.00 2,400.00 100/62 21/12/2561 5 

  13,400.00 102/62 26/12/2561 7 

  13,330.00 233/62 05/04/2562 5 

  30,000.00 234/6  05/04/2562 12 

26. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เกษตรย่ังยืน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพสนิค้าเกษตร
มาตรฐาน 

 
100,000.00 1,400.00 41/62 09/01/2562 5 

  5,250.00 125/62 09/01/2562 5 

  450.00 126/62 09/01/2562 5 

  13,500.00 127/62 10/01/2562  
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจน 6.0 0.99 3.0 0.30 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 518.0 398.70 39.0 15.99 16.0 1.43 15.0 1.43 15.0 1.43 

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

27.0 78.36 9.0 0.96 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

12.0 1.10 9.0 0.70 3.0 0.22 3.0 0.21 2.0 0.16 

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการท่ีดี 

30.0 9.62 7.0 1.05 4.0 0.21 4.0 0.21 4.0 0.21 

6.ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว 6.0 36.14 2.0 0.07 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

10.0 1.48 5.0 0.99 1.0 0.06 1.0 0.06 1.0 0.06 

8.ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : สง่เสริมการพัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 32.0 6.21 4.0 0.72 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

 
 
 
สรุปผลที่ได้รับตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน มีแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีการอนุมตัิงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 2 โครงการเมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.27 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
จำนวน 1 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 1.28 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแผนดำเนินงานทั้งหมด ๓๙7 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 78.93 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 55 โครงการเมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
จำนวน 19 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 55.88 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนดำเนินงานทั้งหมด 24 
โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 4.77 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 
8 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 9.09 และไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี

แผนดำเนินงานทั้งหมด 11 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.19 มีการอนุมัติ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 8 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 4 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่
ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี   มีแผนดำเนินงานทั้งหมด 20
โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 3.98 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 
7 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 9.09 และมีการเบิกจ่าย
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งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 4 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
11.76 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว   มีแผนดำเนินงานทั้งหมด 6 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 1 โครงการเมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.14   และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาชน   มีแผนดำเนินงานทั้งหมด 8
โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.59  มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 
5 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 5.68 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 2 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
5.88 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน   มแีผนดำเนินงานทั้งหมด 31 โครงการ เมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.16  มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 2 โครงการเมื่อเทียบ
กับจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 2.27 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
จำนวน 2 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 5.88 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทา่คล้อโดยชาวบ้านได้มีอาชีพ มี
รายได้จากการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดการเรื่องเกษตรกรรม มีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย  ไฟฟ้าเข้าถึงทุก
ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภคเพียงพอ 
 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
ลำดับ

ที ่
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบล ท่าคล้อ 

-  การเดินทางลำบาก
เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นผู้สูงอายุ 
 

- สภาพภูมิอากาศไม่
เอ้ืออำนวย 

- ควรจัดรถรับ – ส่งใน
การเดินทางมาร่วม
กิจกรรม  
 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัข
และแมว 

-จำนวนประชากรสุนัขที่
แน่นอน 
-อาสาสมัครฉีดยายังขาด
ความรู้ 

-บุคลากรในการฉีดยามี
น้อย 

-ส่งเสริมและให้ความรู้
กับอาสาสมัครผู้ฉีดยา
สุนัข 

3 โครงการรณรงค์กำจัด
ขยะ 

-  ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- งบประมาณมีน้อย 
- ประชากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มาก 

-  ขาดต้นแบบในการ
ดำเนินกิจกรรม 

-  เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้    
มากกว่านี้ 
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนานาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายของปีนั้นๆ   
 2.1 การติดตามประประเมินผลยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟื้อฟู  มี
ความรู้ทันสมัย  สดใสสิง่แวดล้อม  พร้อมเป็น อบต. น่าอยู่” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  
การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
168 โครงการ ดำเนินการจริง  จำนวน  79  โครงการ 

- ตามข้อบัญญัติ  165 โครงการ 
- จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  3  โครงการ 
- ดำเนินการจริง  จำนวน  79     โครงการ 
- ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  86   โครงการ 

   และมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น     23,884,899.76   บาท 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย 

โครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ได้ดำเนินการ 

จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  

6 1,010,000.00 3 
 

5,100,000.00 -            - 1  88,630.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 500 245,251,500.00 115 22,596,075.00 3 4,938,000.00 58 15,525,335.87 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 1,990,000.00 9 497,505.00 -            - 5 7,522,250.00 

4.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 915,000.00 7 622,340.00 -             - 3 106,726.00 

5.การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ

25 10,775,000.00 20 5,069,980.00 -           - 9 247,949.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๒๖ 
 
 

บริหารจัดการที่ดี 
6.ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

4 650,000.00 2 2,809,600.00 -           - -       - 

7.การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

8 1,400,000.00 5 500,000.00 -            - 2 328,008.89 

๘. ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เกษตรยั่งยืน 

17 2,207,000.00 4 1,665,000.00 -           - 1 66,000.00 

           รวม 586 264,185,500.00 165 38,860,300 3 4,938,000.00 79 23,884,899.76 

        
 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  586  โครงการดำเนินการจริงและไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติจำนวน  
165 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน  3    โครงการ  ดำเนินจริง   79   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  13.99 

 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 คงเหลือ(บาท) 

 
    หมายเหตุ 

1. โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพใน
พ้ืนที่ตำบลท่าคลอ้ 

๑๐๐,๐๐๐.00 ๑๑,๓๗๐ ๘๘,๖๓๐ ดำเนินการแล้ว  
   

2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตำบลท่าคล้อ 

๑,๖๙๖,๐๐๐.00 ๑,๕๓๘,๖๘๐ ๑๕๗,๓๒๐ ดำเนินการแล้ว 
  

 
  

3. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล 

๓๕๐,๐๐๐.00 ๒๗๖,๖00 ๗๓,๔๐๐ ดำเนินการแล้ว 

4. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายใน
ตำบลค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

9๒๗,๐๐๐.00 ๗๐๘,๕๔๓.๖๔ ๑๒๑,๓๓๑.๙๖ ดำเนินการแล้ว 
  

 
  

5. โครงการจัดงานวันเด็ก 1๔๐,๐๐๐.00 ๑๑๘,๘๔๙.00 ๒๑,๑๕๑.00 ดำเนินการแล้ว 
6. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล 

๒๙๐,๐๐๐.00 2๓๓,๐00.00 ๕๗,๐๐๐.00 ดำเนินการแล้ว 

7. จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในตำบล จัดการศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียนภายในตำบล 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๖,๔๔๘.00 ๗๓,๕๕๒.00 ดำเนินการแล้ว 

8. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๒๐๐,๐๐๐ 8๗,๙๙๒.00 112,008.00 ดำเนินการแล้ว 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)  

100,300.00 92,600.00 ๗,๗00.00 ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการสร้างสรรค์สังคมตำบล 50,000.00   - 50,000.00 ไม่ได้
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ท่าคล้อ ดำเนินการ 
11. โครงการสร้างสรรค์สายใย
ครอบครัวตำบลท่าคล้อ  

300,000.00   - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

12. โครงการฟื้นฟูสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ  

๔00,000.00  - ๔00,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

13. โครงการฟื้นฟู – สร้างเสริม
ศักยภาพผู้พิการตำบลท่าคล้อ 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

14. โครงการพัฒนา-สร้างเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนฯ 

300,000.00 - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

15.โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม
ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

100,000.00 11,563.00 88,437.00 ดำเนินการแล้ว 

16.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ
ต้านยาเสพติดตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

17.โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย
ตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 11,650.00 38,350.00 ดำเนินการแล้ว 

18.โครงการเยาวชนหัวใจใสสะอาด
ตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

19.โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์
ตำบลท่าคล้อ 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

20.โครงการบูรณาการจัดทำแผน
ชุมชนตำบลท่าคล้อ 

25,000.00 - 25,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

21.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

20,000.00 - 20,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

22.โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 192,337.00 27,663.00 ดำเนินการแล้ว 

23.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

120,000.00 57,024.00 62,976.00 ดำเนินการแล้ว 

24.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ให้ความรู้การดูแล และป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ 

250,000.00 - 250,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

25.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

35,000.00 - 35,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

26. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ตำบลท่าคล้อ 

200,000.00           - - โอนลด
200,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

27. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 
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(D.A.R.E)  
28.โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและตำรวจชุมชน 

200,000.00 150,000.00 50,000.00 โอนลด 
150,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

29.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ 

50,000.00 39,056.50 52,443.50 โอนเพิ่ม 
41,500.00 

ดำเนินการแล้ว 
30.โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000.00 - 200,000.00 ไม่ได้

ดำเนินการ 
31.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าคล้อ 

 74,815.54 75,184.46 โอนเพิ่ม
150,000.00
ดำเนินการแล้ว 

32.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

33.โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพ อปพร. ตำบลท่าคล้อ 

200,000.00 - 200,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

34. โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลท่าคล้อ  

   100,000.00  - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

35.โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ฯ 

    70,000.00 - 70,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

36.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

37.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม(ลอยกระทง) 

55,000.00 55,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

38.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม(ล่องแพไฟ) 

150,000.00 106,726.17 73.83 โอนลด 
43,200.00

ดำเนินการแล้ว 
39.โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันสงกรานต์) 

110,000.00 - 110,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

40.โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

41.โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ
(กิจกรรมแห่เทียนและถวายพรรษา) 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

42.โครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

43.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

10,000.00 8,250.00 1,750.00 ดำเนินการแล้ว 

44. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย  300,000.00 256,005.00 43,995.00 ดำเนินการแล้ว 
45. โครงการตามพระราชเสาวนีย์  100,000.00 74,363.91 5,636.09 โอนลด 
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50,000.00 
โอนเพิ่ม 

30,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

46 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตำบลท่าคล้อ 

250,000.00 - 236,000.00 โอนลด 
14,000.00 

ไม่ได้ดำเนินการ 
47 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร 
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   

250,000.00 247,949.00 2,051.00 ดำเนินการแล้ว 

48. โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น  
  

75,000.00 - 25,000.00 โอนลด 
14,000.00 

ไม่ได้ดำเนินการ 
49. โครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

50โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 

300,000.00 66,000.00 234,000.00 ดำเนินการแล้ว 

51.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณภัย 1,000,000.00 - 100,000.00 โอนลด 
900,000.00 
ไม่ได้ดำเนินการ 

52. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบล
ท่าคล้อ  

350,000.00 - 350,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

53.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

54.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 

15,000.00 - 15,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

55.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

56.โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

100,000.00 - 80,000.00 โอนลด 
20,000.00 

ไม่ได้ดำเนินการ 
57.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(อพ.สธ.-สถ.) 

100,000.00 - 50,000.00 โอนลด 
50,000.00 

ไม่ได้ดำเนินการ 

58.โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

500,000.00 - 500,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 
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59.โครงการศึกษาดูงาน 100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

60.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และ
เบียนทรัพย์สิน 

300,000.00 350,000.00 - โอนเพิ่ม 
50,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
61.โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว 
–อีคิว 

50,000.00 - 9,800.00 โอนลด 
40,200.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

62.โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4,500.00 - 4,500.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

63.โครงการออมทรัพย์ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 - 10,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

64.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.). 

67,000.00 56,500.00 10,500.00 ดำเนินการแล้ว 

65.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะ 

150,000.00 - 50,000.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

66.โครงการรักษาความสะอาด 200,000.00 241,500.00 8,500.00 โอนลด 
100,000.00 

โอนเพิ่ม 
150,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

67.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการ
ขยะของชุมชน 

50,000.00 - - โอนลด 
50,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

68.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ 

100,000.00 - 350,000.00 โอนเพิ่ม 
250,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

69.โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน 

150,000.00 92,807.00 57,193.00 ดำเนินการแล้ว 

70.โครงการก่อสร้างเเพสูบน้ำประปา
ตำบลท่าคล้อ (บ้านท่าสบก) 

924,000.00 - 924,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

71.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่
ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง) 

249,000.00 - 249,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๓๑ 
 
 

72.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
5,10ตำบลท่าคล้อ 

510,000.00 - 314,000.00 โอนลด 
186,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

73.โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ 
คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าสบก 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

74.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่7 
(บ้านถ้ำเต่าบริเวณห้วยคำใหญ่) 

500,000.00 - 500,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

75.โครงการก่อสร้างราวสะพาน  
หมู่ที ่7(บ้านถ้ำเต่า) 

- - 40,000.00 โอนเพิ่ม 
40,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

76.โครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลัง
กาย หมู่ที่ 2 (บ้านท่าสบก) 

242,000.00 - 242,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

77.โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

340,000.00 - 340,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

78.โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ำรูปเชมเปญ หมู่ที่ 5(บ้านคำใหญ่) 

610,000.00 - 163,000.00 ก่อหนี้ผูกพัน 
447,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

79.โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 
11(ซอย 2ซ้ายบ้านเขาหินดาด) 

600,000.00 - - โอนลด 
600,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

80.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2(
บ้านท่าสบก) 

237,000.00 - - โอนลด 
237,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

81.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตำบล
ท่าคล้อ 

1,000,000.00 - 550,000.00 โอนลด 
450,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

82.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่
ที7่(บ้านถ้ำเต่า) 

425,000.00 - - โอนลด 
425,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

83.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู
ที่ 10(บ้านท่าคล้อเหนือ) 

130,000.00 - 130,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

84.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ 251,000.00 - 129,000.00 โอนลด 
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ที่ 3(บ้านท่าคล้อกลาง) 122,000.00 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
85.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่
ที่ 7 (บ้านถ้ำเต่า) 

251,000.00 - 251,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

86.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่
ที่ 8(บ้านท่าศาลา) 

239,000.00 - 239,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

87.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่
ที่ 2 (บ้านท่าสบก) 

- - 237,000.00 โอนเพิ่ม 
237,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

88.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่
ที่ 6(บ้านท่าเกวียน) 

450,000.00 441,000.00 9,000.00 ดำเนินการแล้ว 
 

89.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่
ที่ 9(บ้านท่าคล้อใต้) 

180,000.00 - 180,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

90.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1(บ้านหาดสองแควเหนือ) 

300,000.00 - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

91.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 7(บ้านถ้ำเต่า) 

- - 275,000.00 โอนเพิ่ม 
275,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

92.โครงการปรังปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ชั้น อบต.ท่าคล้อ 

300,000.00 - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

93.โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมเเละต่อ
เติมอาคารสำนักงานอบต.ท่าคล้อ 
 

900,000.00 - 900,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

94.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง-ไหล่
ทางภายในตำบล 

- - 235,000.00 โอนเพิ่ม 
235,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

95.โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 
8(บ้านท่าศาลา) 

365,000.00 254,000.00 111,000.00 ดำเนินการแล้ว 

96.โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 
9(บ้านท่าคล้อใต้) 

420,000.00 - 420,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

97.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่
ที่ 2(บ้านท่าสบก) 

- - 360,000.00 โอนเพิ่ม 
360,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

98.โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
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6(บ้านท่าเกวียน) ดำเนินการ 
99.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 
3 หมู่ที่ 7(บ้านถ้ำเต่า) 

- - 150,000.00 โอนเพิ่ม 
150,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

100.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ 10(บ้านทา่คล้อเหนือ) 

270,000.00 260,000.00 10,000.00 ดำเนินการแล้ว 

101.โครงการสร้างระบบประปา
ตำบลท่าคล้อ(บ้านหาดสองแควเหนือ) 

3,500,000.00 - 3,500,000.0
0 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

102.โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 

- - 122,000.00 โอนเพิ่ม 
122,000.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

103.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในตำบล 

150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

104.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม หมู่ที่ 8 

500,000.00 - 59,600.00 โอนลด 
440,400.00

ไม่ได้
ดำเนินการ 

105.โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

106.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

300,000.00 - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

107.โครงการก่อสร้างรั้วไม้สำเร็จรูป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าคล้อ 

110,000.00 99,065.42 10,934.58 ดำเนินการแล้ว 

108.โครงการเทลานคอนกรีต บริเวณ
หน้าสำนักงานอบต.ท่าคล้อ 

- 103,000.00 8,000.00 โอนเพิ่ม 
111,000.00
ดำเนินการแล้ว 

109.โครงการวางท่อระบายน้ำซอย
หลังโรงเรียนวัดถ้ำเต่า 

- 74,600.00 400.00 โอนเพิ่ม 
111,000.00
ดำเนินการแล้ว 

110.โครงการต่อเติม/ปรับปรุงห้อง
เก็บของ อบต.ท่าคล้อ 

- - 36,915.89 โอนเพิ่ม 
450,000.00 
ก่อหนี้ผูกพัน 

413,084.11 
    ดำเนินการ
แล้ว 
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111.โครงก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
(ซอย 5 บ้านถ้าเต่า) 

จ่ายขาดเงินสะสม 3,980,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

112.โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 57 จ่ายขาดเงินสะสม 471,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

113.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จ่ายขาดเงินสะสม 487,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
114.อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลชะอม 

20,000.00 20,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

115.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตำบลท่าคล้อ 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

116.อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่า
คล้อ 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

117.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
แก่งคอย โครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ 

30,000.00 30,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

118.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA)สาขาแก่งคอย(ขยายเขตไฟฟ้า) 

- 2,212,025.10 72,274.90 โอนเพิ่ม 
2,284,300.
00ดำเนินการ

แล้ว 
119.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,100,000.00 6,323,100.00 76,900.00 โอนเพิ่ม 

300,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

120.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,600,000.00 2,352,000.00 48,000.00 โอนลด 
200,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

121.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 18,000.00 18,000.00 ดำเนินการแล้ว 
122.เงินสำรองจ่าย 1,000,000.00 43,680.00 956,320.00 ดำเนินการแล้ว 
123.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ีนั่งหุ้ม 27,000.00 27,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
124.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 14,000.00 14,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
125.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 

42,300.00 - 42,300.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

126.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000.00 22,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
127.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
กระจกขนาด4ฟุต 

10,000.00 10,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

128.ค่าจัดซือ้โต๊ะทำงานพร้อมกระจก
ขนาด 42 นิ้ว 

22,500.00 17,400.00 5,100.00 ดำเนินการแล้ว 

129.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

130.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 2,300.00 โอนเพิ่ม 
2,300.00 

ไม่ได้
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ดำเนินการ 
131.โพเดี้ยม (แท่นยืนบรรยาย) 
จำนวน 2 ตัว 

- 12,000.00 2,000.00 โอนเพิ่ม 
14,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
132.เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 
เครื่อง 

- - 3,000.00 โอนเพิ่ม 
3,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

133.ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลมี wifi ใน
ตัว 

35,000.00 34,800.00 200.00 ดำเนินการแล้ว 

 
134.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

 
9,000.00 

 
- 

 
- 

 
โอนลด 

9,000.00 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
135.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 

22,000.00 22,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

136.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที ่

44,000.00 44,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

137.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

10,000.00 10,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
 
 

138.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

2,100.00 - 2,100.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

139.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/
นาที)ราคา 27000 บาท  

- 27,000.00 - โอนเพิ่ม 
27,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
140.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500.00 5,500.00 - ดำเนินการแล้ว 
141.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็กบุนวม 
จำนวน 6ตัวๆละ750บาท 

4,500.00 4,500.00 - ดำเนินการแล้ว 

142.ค่าจัดซือ้ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิก
ฟุต จำนวน 1 ตู้ 

14,700.00 14,700.00 - ดำเนินการแล้ว 

143. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

5,000.00 5,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

144.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 

44,000.00 44,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

145.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 

22,000.00 22,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

146.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 17,800.00 17,800.00 - ดำเนินการแล้ว 
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LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
147.เครื่องปรับอากาศ แบบยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 
บีทียูจำนวน 1 

- 21,000.00 - โอนเพิ่ม 
21,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
148.เครื่องพิมพ์
(Multifunction)แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

- 8,000.00 - โอนเพิ่ม 
8,000.00 

ดำเนินการแล้ว 

149.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

- ๘๗,200.00 200.00 โอนเพิ่ม 
87,200.00 

ดำเนินการแล้ว 
150.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 11,000.00 11,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
 
151.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 

 
3,500.00 

 
3,500.00 

 
- 

 
ดำเนินการแล้ว 

152.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 30,000.00 30,000.00 - ดำเนินการแล้ว 
153.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโครงเหล็กท่ีนั่งหุ้ม
เบาะบุนวม 

49,500.00 49,500.00 - ดำเนินการแล้ว 

154.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 

169,200.00 168,800.00 400.00 ดำเนินการแล้ว 

155.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 

868,000.00 740,000.00 128,000.00 ดำเนินการแล้ว 

156.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) 

2,100.00 2,100.00 - ดำเนินการแล้ว 

157.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 10,500.00 10,500.00 - ดำเนินการแล้ว 
158.ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเปิด 16,500.00 16,500.00 - ดำเนินการแล้ว 
159.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก
ขนาด 42 นิ้ว 

7,500.00 5,800.00 1,700.00 ดำเนินการแล้ว 

160.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

80,400.00 - 80,400.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

161.ค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

30,000.00 30,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

162.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 

22,000.00 22,000.00 - ดำเนินการแล้ว 

163.เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล 
(stretcher) แบบปรับ-นอนได้ พร้อม
ฐานล็อกเตียง (ราง stretcher) 
 

- 64,200.00 - โอนเพิ่ม 
64,200.00 

ดำเนินการแล้ว 

164.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
จำนวน 1 ตู้ 

7,900.00 7,000.00 900.00 ดำเนินการแล้ว 
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165.ค่าจัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอ
น้ำใช้ไฟฟ้า ความจุปริมาณ 39 ลิตร 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม 23,884.899.76   

 
 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕63 
ข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม 

คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 
ดำเนินการ ตั้งไว้ ดำเนินการ 

1. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

6 3 1 - -  

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

500 115 58 4 3 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 9 5 - - 

4.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12 7 3 - - 

5.การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

25 20 9 - - 

6.ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

4 2 - - - 

7.การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

8 5 2 - - 

๘. ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเกษตรยั่งยืน 

17 4 1 - - 

รวม 586 165 79 4 3 13.99 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (2561-2565)  
  บรรจุในแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน  586  โครงการ  
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  ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  และจ่ายขาดเงินสะสม 
 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
 คิดเป็นร้อยละ   79+3 x 100    =   13.99 
                                    586      
 
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 จุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้า ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ/บุคลากร  และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อดำเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring)และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring)การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบ
เพ่ือที่จะนำไปสู่การปรังปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา ยังจะมีระบบ
ประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต(output)และผลลัพธ์(outcome)ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง 
เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับ
ผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและ
ประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตามเช่น 
ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ ระบบติดตามและประเมินผล
โดยรวมมีปัญหาได้ 
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าคล้อ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ท่าคล้อ  ไดก้ำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนาไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าคล้อ  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 -30 กันยายน 2563 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และ
ผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทา
งานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ใน
การกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยใน
การตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning 
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system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น  

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม ่ 
๒.๒ สามารถคาดการณล์วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก
ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
๒.๓ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน  
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล 
(Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา  
๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ  

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  
๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้  
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
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๒.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(3) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 -2560 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(2)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(2)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  

 
 

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 
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2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน  (clear objective) โครงการต้ องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ

(5)   
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่ อยอดความได้ เปรียบ เชิงเปรียบ เที ยบ เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้ แก่  (1 ) ความประหยั ด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่ งใส ในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิ งป ระจั กษ์                

(5)   
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มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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    ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ  

20    18     90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20     17.8     89 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60     55.7    92.83 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ       10      9.6    96 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อในเขตจังหวัด       10      9.4    94 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10      9.5    95 
 3.4 วิสัยทัศน์       5      4.6    92 
 3.5 กลยุทธ์        5      4.5    90 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5      4.5    90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5      4.4    90 
 3.8 แผนงาน       5      4.6    92 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5      4.6    92 

รวมคะแนน  100   91.5  91.5 
 1)พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้คะแนนสูงสุด  9.6  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนในประเด็น  10 และคิดเป็นร้อยละ 10.49 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมทั้งประเด็นปัญหาการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 
 2)พบว่าประเด็นจุกยืนทางยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ำสุด 4.4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ของคะแนนใน
ประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่นำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ มีความเปลี่ยนแปลงจึงทำให้คลาดเคลื่อนได้แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ 
 3)พบว่าการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 91.5 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.5 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีความเหมาะสมและยึดตามแนวทางและมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ 

20  18     18  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ งข อ งห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น /ต ำบ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3     2   66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังไม่ขาด
รายละเอียดบางรายการ 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2    2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2   2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1 .4  ข้อมู ล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2   2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2   2   100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2  2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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 1.7ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น  น้ ำ ป่ าไม้  ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2   2   100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2    2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  เพ่ื อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ 

3    2    66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

รวม 20   18    90  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ จากผลประเมินสรุปได้ว่าข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมี
คะแนนประเมิน 18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   
  แบบประเมินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

3    2  66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 
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2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2 

    
   2 

     
100 

 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3     2.1    70 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่ มต่ าง ๆ  สภ าพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2   1.9     95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2   1.9    95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
 2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพเพ่ื อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2   2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2   2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2 .8  สรุป ผลการดำเนิ น งานตาม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย

2 1.9   95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๕๐ 
 
 

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 
2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
ที่ ผ่ าน ม าและแน วท างก ารแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2   2   100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

รวม 20  17.8   89  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  มีคะแนนประเมิน 17.8 จากคะแนน เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89 จาก
คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ด ี
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าคล้อ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่ งแวดล้อมของท้ องถิ่ น  ประเด็ น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ              
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10  9.6   96  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 

10  9.4  94 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งช าติ  แ ผน การบ ริ ห าร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10   9.5  95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5  4.6   92 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้ เห็ นถึ งความชั ด เจน ในสิ่ งที่ จ ะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5  4.5    90 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5  4.5   90 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

5  4.4 88 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.6   92 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ 

5  4.6  92  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

รวม 60 55.7 92.83  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
จากผลการประเมินข้างต้นสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีคะแนนประเมิน  55.7 จาก
คะแนนเต็ม 60 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.83 ของคะแนนรวม  อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
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2.ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   9.1  91 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10   9.2  92 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10   9.0  90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   9.0   90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   4.7   94 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   4.8   96 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   4.4   88 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   4.5  90 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   4.4  88 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   4.3  86 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   4.6  92 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   4.6  92 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   4.6   92 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   4.6   92 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5   4.5   90 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5    4.7   94 
รวมคะแนน  100   91.0   91 

1) พบว่าประเด็นการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการได้คะแนนสูงสุด 4.8 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ  96 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ  5.27  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการติดตามโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการสรุป
สถานการณ์การพัฒนา มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปฏิบัติเชิงปริมาณ คุณภาพ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT ทำให้โครงการมีความชัดเจนจากการกำหนด
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดแก้ไขปัญหาความยากจน  โดย
งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  มี
การกำหนดตัวชี้วัด KPI และผลที่ได้รับเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงาน 
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2) พบว่าประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0ได้คะแนนต่ำสุด 4.3 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 86 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจาก
โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงการสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำได้
น้อยเพราะเศรษฐกิจมีการข้ึนลงของตลอดเวลาการจะให้โครงการสอดคล้องเต็มร้อยนั้นเป็นไปได้ยาก
และก็ยังคงมีส่วนที่สอดคล้องอยู่บ้างซึ่งก็มิได้อยู่ในเกณฑ์ที่แย่เพียงแค่มีคะแนนต่ำกว่าส่วนอื่นเท่านั้น 

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 78 โครงการ ได้คะแนน 4.7 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรจลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 78 โครงการ ได้คะแนน 
4.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective)โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิม  การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.16 ของโครงการ
ทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 641 
โครงการ(จากโครงการทั้งหมด) 

6)  
2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่ าคล้ อ  (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้ อยต้องประกอบด้ วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10    9.1    91  

รวม 10   9.1    91  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ว่าการพัฒนาได้คะแนน 9.1 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 91ของคะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่ าง ๆ ก็คื อผลผลิตนั่ น เองว่ า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ ดำเนิ นการจริงตามที่ ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ด ำ เนิ น ก าร ได้ มี จ ำน วน เท่ า ไห ร่  
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ 
 

10   9.2      92  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10   9.2   92  
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำแผนท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิง
ปริมาณ ได้คะแนน  9.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาใน เชิ งคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10   9.0   90  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9.0 90  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ  ได้คะแนน 9.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้ านต่ าง ๆ  มี ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand 
( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อทีม่ีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10  9.0   90  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้ องถิ่ น       (ด้ าน
ก าร เกษ ต รและแห ล่ งน้ ำ ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10   9.0   9.0  
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
คะแนน  9.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 90  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 
โครงการพัฒนา 60    

 
ลำดับ 
 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำบ ล ท่ า ค ล้ อ แ ล ะ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5  4.7    94  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เจ น  (clear 
objective) โค รงก ารต้ อ งก ำห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความ
เป็ นไปได้ชั ดเจน มีลั กษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5   4.8    96  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มี ค ว า ม ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ื นที่ ด ำ เนิ น งาน  และระยะ เวลา
ด ำ เนิ น งาน อ ธิ บ าย ให้ ชั ด เจน ว่ า
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร   ใครคื อ
กลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5   4.4   88  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  (1 ) ความ
มั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่ งขั น  (3 ) การ พั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บ น คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  4.5   90  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้ องกับแผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ที่ เป็ น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ื อสร้ างสั งคมสู งวัยอย่ างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบ ริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี

5  4.4   88  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ท่าคลอ้  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๖๐ 
 
 

ประสิทธิภาพ 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่

เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.3        86  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ

เดนิทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.6      92 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .8  โครงการแก้ ไขปัญ ห าความ
ย า ก จ น ห รื อ ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง ให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการ
ภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่ อยอดและขยายได้  เป็ น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และเศรษฐกิ จ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP) 

5   4.6   92  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิ ทธิผล 
(Effectiveness) (4 ) ความยุ ติ ธ รรม 
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5  4.6   92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โป ร่ ง ใส ในการกำหนดราคาและ
ต ร ว จ ส อ บ ได้ ใน เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ ง

5  4.6   92 
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งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่ สิ่ งที่ ได้ รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  4.5   90  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1 ) มีความเป็ น ไป ได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จ ได้  (3 ) ระบุ สิ่ งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ได้  (4 ) เป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.7   94  

รวม 60  54.7   91.16  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องโครงการพัฒนา  ได้คะแนน 
54.7 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ  91.16  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายตำบลระบุ
ตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย        8     80 

- หญิง        2     20 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี        1     10 
- 41-50 ปี        3     30 
- 51-60 ปี        5     50 
- 61-70 ปี        1     10 
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี         1    10 
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี         3    30 
- มากกว่า 30 ป ี         6    60 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย         1     10 
- มัธยมศึกษาตอนต้น         1     10 
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย         2      20 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี         3      30 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุ

ตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท         3     30 
 - ปรญิญาเอก    
 - อ่ืน ๆ    
5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น          3      30 
- กำนัน  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน 
สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล 

         1      10 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน          1     10 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน          4     40 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.)  

         1     10 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ    
 รวม         50   100 

 
 จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1)ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ ชาย มากกว่าเพศหญิง 
2)อยู่ในช่วงอายุ 51 ถึง 60 เป็นส่วนใหญ่และช่วงอายุ 41 ถึง 50  รองลงมา 
3)อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ ตั้งแต่ 21 ถึง 30 ปี เป็นส่วนน้อย ส่วนมากจะอาศัยอยู่มากกว่า  30 ปี 
4)การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5)ตำแหน่งหรือสถานภาพเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เป็นส่วนใหญ่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นรองลงมา 
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  3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
  จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีความพึงพอใจต่อแผนการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้ออยู่เกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนน  91.5 จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 91.5 
2. การประเมินโครงการ ได้คะแนน 91.0 จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 91 
จะเห็นได้ว่าทั้งสองด้านมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  90  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 3.3 แผนการดำเนินงาน 

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจัดทำแผนดำเนินงานโดยบรรจุโครงการที่ตั้งไว้ในแผนดำเนินทั้งสิ้นจำนวน 
103  โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมดใน
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จ ประสิทธิภาพของการ
ดำเนินการตามโครงการได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ในพ้ืนที่ที่ได้รับการแก้ไขจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ  โดยมีผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นลำดับ  การสัญจรไปมาสะดวก ความเป็นอยู่และสุขภาพของ
ชาวบ้านดีขึ้น รวมถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอ 
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการสรุปแบบประเมินทราบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา และมีตำแหน่งห้าที่
การงานที่ดี และอยู่ในช่วงอายุที่มีความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเขต อบต.ท่าคล้อ  ซึ่ง
ผลการประเมินย่อมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นอย่างดี 
  4.2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
  ด้านยุทธศาสตร์โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและโครงการที่ได้มาจากการที่ประชาชมคมท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ซึ่งจะ
สามารถแก้ปัญหาต่างในชุมชนได้เป็นอย่างดี  และประชาชนมีความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ มีคะแนนประเมิน ร้อยละ 
91.5 
  ด้านโครงการ ตั้งโครงการไว้รองรับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่ง
แก้ปัญหาได้จริงและทันต่อความต้องการของประชาชน งบประมาณที่จัดสรรมีเพียงพอให้กับทุกหมู่บ้านได้อย่างเท่า
เทียมและได้รับปัญหาจากประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นความต้องการที่แท้จริงและตรงจุดประสงค์และเต็มประสิทธิภาพ
ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึนเป็นลำดับ 
  4.3  แผนการดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจัดทำแผนดำเนินงานโดยบรรจุโครงการที่ตั้งไว้ในแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 
จำนวน 103 โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอที่แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จ ประสิทธิภาพของการ
ดำเนินการตามโครงการได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่ท่ีได้รับการแก้ไขจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อท่าคล้อ โดยมีผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ การสัญจรไปมาสะดวก ความเป็นอยู่และสุขภาพของ
ชาวบ้านดีขึ้น รวมการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง 
 5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  5.1 เชิงปริมาณ(Quantity) 
  โครงการตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 มีจำนวน 641 โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 24 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.75  
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   5.2 คุณภาพ(Quantity) 
  โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงจุด ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือที่ทันเวลา และเหมาะสมประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อหน่วยงานและต่อชุมชนจึงทำให้ได้รับ
ความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก  
  5.3 ค่าใช้จ่าย(cost) 
  การเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงยอดโดยมีการโอนลดโอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพการในขณะนั้นๆ 
  5.4 เวลา(Time) 
  ระยะเวลาในการจัดทำโครงการมีระยะเวลาที่จำกัด ไม่เหมาะสมกับโครงการที่ต้องดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ จึงทำให้ทำจริงได้เพียงไม่กี่โครงการจากที่บรรจุไว้เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาในการติดตาม
ประเมินผลตามมาซึ่งจะไม่ตรงตามความจริงเท่าท่ีควร 
  5.5 การได้รับประโยชน์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
จากโครงการต่างๆเช่น ที่ส่งเสริมอาชีพ การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นใน
ชุมชนและการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลท่าคล้อ 
  5.6 ผลกระทบ(Impact) 
  1.พ้ืนที่ในบริเวณท่ีทำการอบต.ท่าคล้อ มีจำนวนจำกัด ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ในการให้บริการ
ประชาชน ที่สะดวกสบายเท่าที่ควร 
  2.พ้ืนที่มีโรงงานและฟาร์ม ส่งผลให้สภาพอากาศไม่บริสุทธิ์เนื่องด้วยมีฝุ่นละออง และกลิ่นจากสัตว์ทำให้
สุขภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 
  3.การบรรจุโครงการในแผนไม่มีความชัดเชน เจาะจง และกว้างมากเกินไป จึงทำให้แผนที่จัดทำไว้ไม่
เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งผลให้การนำโครงการไปดำเนินการจริงไม่ได้บางส่วนเพราะอำนาจของ
ประชาคมมีมากกว่า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควร 
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    ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖3 อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน งบประมาณ (บาท) จำนวน งบประมาณ(บาท) จำนวน งบประมาณ (บาท) จำนวน งบประมาณ (บาท) 

๑. การแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

๖ 1,010,000 ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๓,๙๐๐ ๑ ๑๓,๙๐๐ 

๒. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

511 ๒70,783,500 ๕๕ ๒๖,๕๔๓,๘๒๐ ๑๙  ๑๑,0๗๒,๔๓๒.๘4 ๑๙  ๑๑,0๗๒,๔๓๒.๘4 

๓. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 2,040,000 8 ๙๗๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๒,๔๒๕ ๒ ๑๗๒,๔๒๕ 

๔. ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ
วันธรรม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12 915,๐00 ๘ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๔,๖๔๙ ๔ ๓๐๔,๖๔๙ 

๕. การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการที่ด ี

๑7 7,225,๐๐0 ๗ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๙๓,๙๕๒ ๔ ๑๙๓,๙๕๒ 

๖. ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 

4 ๖50,000 ๑ ๕๐,๐๐๐ - - - - 

๗. การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาคม 

๘ ๑,900,๐๐๐ ๕ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๙๑,๙๗๕ ๒ ๙๑,๙๗๕ 

๘. ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตร
ยั่งยืน 

16 2,007,๐๐๐ ๒ ๕๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๑,๗๓๐.๑๐ ๒ ๒๑๑,๗๓๐.๑๐ 

รวม 589 286,530,500 ๘๘ 3๑,๒๖๓,๘๒๐ ๓๔ ๑๒,๐๖๑,๐๖๓.๙๔ ๓๔ ๑๒,๐๖๑,๐๖๓.๙๔ 
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  1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผน
ดำเนินการทั้งสิ้น 6  โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 3 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 1 โครงการ และ
ทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงร้อยละ 16.67 ของโครงการที่อยู่ใน
แผนดำเนินการ 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้โครงการในแผน
ดำเนินการทั้งสิ้น 418 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 39 โครงการ  ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 2.89 ของโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการทั้งสิ้น 27 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 9 โครงการ อยู่ในขั้น
การทำสัญญา 0 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 0 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อย
ละ 0 โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการทั้งสิ้น 12โครงการ สามารถดำเนินการ
อนุมัติโครงการ 9 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 3 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2 โครงการ ซึ่งสามารถทำ
สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 16.67 โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี มีผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการทั้งสิ้น 30 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 7 โครงการ 
อยู่ในขั้นการทำสัญญา 4 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 4 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เพียง ร้อยละ 13.33 โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สง่เสริมพัฒนาการท่องเที่ยว  มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผน
ดำเนินการทั้งสิ้น 6 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 2 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 0 โครงการ และ
ทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 0 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 0 โครงการที่อยู่ในแผน
ดำเนินการ 
    1.1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม  มีผลการพัฒนาตาม
แผนพฒันาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการทั้งสิ้น 10โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 2 โครงการ 
อยู่ในขั้นการทำสัญญา 5 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เพียง ร้อยละ 10.00 โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน  มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการ
ในแผนดำเนินการทั้งสิ้น 32 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 4 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 1
โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 3.13 
โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการ 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1)แบบตัวบ่ชี้การปฏิบัติงาน(Performance Indicators) 
    (2)แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)หรือ Scorecard ModelของKaplan $ Norton 
 (3)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) 
 (4)แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
 (5)แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System) 
 (6)แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem Solving Method 
 (7)แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Method) 
 (8)แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 (9)แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) 
 (10)แบบประเมินตนเอง(Self Assessment Model) 
 (11)แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)ถึง(10)หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
         เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quatity)ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time)เป็นไปตามที่
กำหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้หรือไม่วัดได้เท่าไหร่ (Key 
Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
1.3.1 เป้าหมายประชาชนในเขต อบต.ท่าคล้อได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการมากท่ีสุด 
1.3.2 เป้าหมายประชาชนในเขตอบต.ท่าคล้อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
1.3.3 เป้าหมายสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดและปัญหาถูกแก้ไขไปในทางที่ดีข้ึน

ประชาชนพึงพอใจและยอมรับ  เกษตรกรในเขตอบต.ท่าคล้อ ผู้มีรายได้น้อย ได้รับการช่วยเหลือ
และให้ความรู้ทางด้านการเกษตรกรและการสร้างอาชีพและการส่งเสริมต่างๆจากอบต.ท่าคล้อ  ผู้
ประกอบกิจการและโรงงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังแอบทำ
ผิดระเบียบกฏหมายซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
           โครงการพัฒนาที่ดำเนินการสำเร็จ  มีจำนวนร้อยละ 3.75 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.25  ซึ่งหมายความว่าจำนวนโครงการในแผนที่ตั้งไว้มีจำนวนเกิน
กว่าที่จะสามารถดำเนินการได้จริง 

  ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความต้องการเกี่ยวกับการเกษตร  โดยปัญหาเรื่องน้ำที่
ใช้ทางการเกษตร และการถูกสัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผล ทางอบต.ท่าคล้อจึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการ
เกี่ยวกับการเกษตรและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคให้มีมากข้ึน  แต่เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณสูงจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  จึงคิดวางแผนการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆให้มากขึ้นรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ให้เกิดท่ีจะ
เยี่ยวยาได้  เช่น การป้องกันโรคระบาด ได้วางแผนรับมือโดยนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกปี  และการ
ป้องกันการขาดน้ำ ได้ดำเนินการบรรจุโครงการก่อสร้างต่างเก่ียวกับน้ำเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน 
ตามลำดับความเดือดร้อน 
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  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความตระหนักดีในเรื่องน้ำมีความสำคัญจึงมีการรู้คิดรู้
ใช้ในการอุปโภคบริโภคน้ำเช่นการทำนาตลอดทั้งปี หากต้องการทำก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น  หากน้ำไม่
เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มที่จัดโครงการหรือการจัดสรรน้ำ  
ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำในการบริการ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำอย่างไรก็ได้ 

ทีไ่ม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนดเกิด
ปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จที่ได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเยิกจ่ายและความพึงพอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่ซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัมนา
ท้องถิ่นและให้มคีวามสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดชื่อโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการซับซ้อนของโครงการที่ทำไปแล้วและท่ียังไม่ได้
ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
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2.4  ผลการพัฒนา 

1. โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ 

           
                                                  

2. โครงการจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
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2.5  ผลสรุปภาพรวม 
 1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 641 
โครงการนำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 78 โครงการ ดำเนินการได้จริง 26 โครงการและสามารถเบิกจ่ายได้จริง 24 
โครงการ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 1.88 
 2.แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีข้อดีข้อเสียดังนี้ 
ข้อดี  สามารถรับความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีและประชาชนมีความพอใจ 
ข้อเสีย  การดำเนินการของแผนไม่เป็นไปตามที่ส่วนกลางกำหนดและมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดในอนาคต
ได้  เนื่องจากแผนไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตพิกัด และการกำหนดสถานที่ขนาด ราคา เป็นเรื่องที่น่าจะต้องพูดคุย
หรือประชุมให้เป็นไปตามระเบียบและรองรับความต้องการของประชาชนได้ 
 3.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  มีจำกัดและช่วยเหลือประชาชนต้องมีความเท่าเทียมกันทุกหมู่ 
ดังนั้นการจะดำเนินการโครงการหรือการช่วยเหลือต้องคำนึงความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาก็ดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้จึงทำให้ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
โครงการที่นำมาดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 4.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ 
สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  
ทำให้ไดร้ับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีการ
จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆสำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรีมีการประสบปัญหาจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ซึ่งทางจังหวัดสระบุรีต้องดำเนินการตามาตรการการป้องกันโรค
ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาสของคระกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสระบุรี 
มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่มีลักษณะเป้นการรวมคนเป็นจำนวนมาก 
หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของดรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง และสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ลดลง 
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ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid -19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และยังสายพันธ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน 
การดำเนิน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา 
แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารและคำปรึกษา แนะนำ  
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าคล้อ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ อบต.www.thaklor.go.th หรือในวันเวลาและเวลาราชการ 
 


