
 



คำนำ 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ   การใช้
จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59 และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและ
เสนอเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ โดยให้มีการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ 
และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ 

 
 

              คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
          แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การ
ใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ี
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องมีเครื่องมือท่ีสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการท่ีดำเนินการอยู่ โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ในระหว่างท่ีกำลังดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็น
ส่ิงจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับท่ีสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒ 
 
 

 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
2.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
2.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 

คัดเลือก จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

1. นายภูมินทร์ ฐานะวิเศษ                        ประธานกรรมการ 
 2.  นางสายทอง แก้วสีหมอก   กรรมการ 
 3.  นายจำลอง ช่วยณรงค์   กรรมการ 
 4.  นายบุญธรรม ยอดสุวรรณ   กรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ  กรรมการ 

     6.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  กรรมการ 
  7.  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
  8.  นายจำเริญ  เบ้าประทุม   กรรมการ 
  9.  ผอ.รพ.สต.บ้านหาดสองแคว   กรรมการ 
     10.  ผอ.รพ.สต.บ้านหาดสองแคว   กรรมการ 
  11. นางสมใจ  สิงห์ชัย    เลขานุการ/กรรมการ 
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          แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อต้อง 
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย การ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

 2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี กําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดําเนินการต่อไป    
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อได้ 
กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ดังนี้  

2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต
แล้วนําผลท่ีได้มา กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม   

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะ
เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอน
ท่ีได้กําหนดไว้ซึ่งส่ิงสําคัญท่ีต้องการในช้ันนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ข้นตั ํ่า
ตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้แต่ละ 
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ี  

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ท่ี
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะ ปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  

12.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ เพื่อให้ผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การนําเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจ ในสํานัก กอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทํา โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
3. การรายงานผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ มีอํานาจ 
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ขั้นตอนการรายงานผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 
ภายในเดือนธันวาคม คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น รายงานผล เสนอ สภา
ท้องถิ่น ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาให้ ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดย เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายก อบต.เสนอต่อสภา  
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นใหป้ระชาชนทราบ ในที่

เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วันรายงานผล และ
ต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดย การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อํานาจ หน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1) ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าคล้ออย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครั้ง 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา ทุก
ครั้ง 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
คล้อ 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ ประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู่ จริงใน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อมาปฏิบัติงาน  

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อซึ่ง 
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น  

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็น ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นท่ีจะต้อง 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจ
รวมถึง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ อําเภอและจังหวัด
ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด เดียวกัน 
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2. ระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มี

องค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม 
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้  

2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ โครงการ
จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความ ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. กําหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อ

ดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็น การ

ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่ เคร่งครัดในขัน้ตอน 

 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหาร
ส่วนตําบลท่าคล้อใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพฒันาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 

 (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 

3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลท่าคล้อคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็น หลักฐาน 
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 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น 
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
คล้อ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน 
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็น หัวข้อได้ดังนี้    

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีท้ัง
ใน ปัจจุบันและอนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทําให้
ได้รับความ เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กอง ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่าคล้อสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  

7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง 
มี ความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ท่าคล้อเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รบัการบริการประชาชนตําบลท่าคล้อ  เพียงพอก็อาจทำให้
ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรรน้ำ  ในช่วงเวลา
ดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ 

ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนด
เกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเยิกจ่ายและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
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 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัม
นาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

การติตตามและประเมินผล 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนด
ระยะเวลา ๕ ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ ท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์  “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  1  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่  2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่  3 จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  กลยุทธ์ที่  4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ประจำถิ่นขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission) 
   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
วิสัยทัศน์ "การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟือ้ฟู  มีความรู้ทันสมัย  สดใสสิ่งแวดล้อม  พร้อมเป็น อบต. น่า

อยู”่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

1. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชพี 
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน 
4. จัดต้ังกองทุนส่งเสริมอาชพี 
5. ขยายโอกาสแก่ผู้ยากจนด้านท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทำกิน 
6. ส่งเสริมสนับสนนุการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจรากหญา้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนนิชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข 
3. การจัดการศึกษาหรือสนับสนนุส่งเสริมการศึกษา 
4. การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
7. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟู  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี
2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี 

 

1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถ่ิน 
2. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้  การบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

1. ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ

กระบวนการประชาคม 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2. พัฒนาระบบการให้บริการ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 

             
 
             ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรย่ังยืน 

 

 
 
1. ส่งเสริมระบบการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดต้ังหรือส่งเสริมตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
3. จัดต้ังหรือส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ Technology  ด้านการเกษตร 
4. ส่งเสริมการปลูกพชืหมุนเวียน 
5. ส่งเสริมสนับสนนุการใช้เกษตรอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
1.  นโยบายด้านการศึกษา 

  1.1  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับปฐมวัย 
1.2  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
1.3  จัดการศึกษา  ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
1.6  สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.7   ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน  หรือขาดแคลน 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสุขภาพอนามัย  โดยดำเนินการ 

  2.1  ส่งเสริมให้มีกีฬาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสุขภาพ  เพื่อมวลชน เพื่อการแข่งขันออกกำลังกาย  
และท่ีจัดแข่งขันกีฬา 
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  2.2  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน 
  2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬา  ลานกีฬา  เพื่อออกกำลังกายให้
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
  2.4  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ของคนในตำบลและกลุ่มของตำบล 
 

 3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้สามารถทำรายได้  ควบคู่ไปกับการดำรง
รักษาศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งจัดทำแผนงานอื่นๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
โดยดำเนินการ 
  3.1  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข้มแข็ง  มีเงินทุนและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มได้ 
  3.2  สนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สะอาด  สวยงามเป็นท่ีประทับใจของผู้มาเยือน 
  3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีทำให้ผู้มาเย่ียมเยือนตำบลงัวบา  จำนวนเพิ่มมาก
ขึ้น  โดยการจัดประชุม  อบรม  โดยประสานวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หรือหน่วยงานอืน่ 
  3.4  สร้างตลาดชุมชนในตำบลให้มีความมาตรฐาน  สะอาด  เป็นระเบียบ  และสะดวกใน
การซื้อของชุมชน 
  3.5  จัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าตำบล 

 4.  นโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  การพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายได้ดีขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพ  และลด
ต้นทุนการผลิต  ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต  และยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น  โดยดำเนินการ 
  4.1  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
  4.2  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี  
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  4.3  ส่งเสริมโครงการผลิตภาคเกษตรโดยส่งเสริมให้มีโรงงานปุ๋ยชีวภาพ  พร้อมกับต้ัง
งบประมาณให้การสนับสนุน 
  4.4  ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ  (เกษตรอินทรีย์) 
  4.5  นโยบายส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  4.6  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้
ได้มาตรฐาน 
  4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ได้
มาตรฐาน 
  4.8  ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจำหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
 

 5.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกให้ท่ัวถึง  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และ
อุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ท้ังในยามปกติและฤดูแล้ง  โดยดำเนินการ 
  5.1  พัฒนาปรับปรุง  และขยายเครือข่ายเส้นทางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน  ถนนเพื่อ
การเกษตรเพื่อใช้สัญจรและขนส่งได้สะดวกและปลอดภัย 
5.2  จัดหาน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ  และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  รวมทั้งพัฒนาระบบชลประทาน  โครงการขยายแนวคลองส่งน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านรวมถึง
การปรับปรุงระบบการบริหารการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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6.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงบริการสาธารณสุขให้ท่ัวถึงโดยเน้นท่ีระบบในการป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บ  และส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดีแก่ประชาชน  โดยดำเนินการดังนี้ 
  6.1  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์  ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง  และการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองแก่ประชาชน 
  6.2  ส่งเสริมสนับสนุนการขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน 
  6.3  สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค  และส่งเสริมสุขภาพ 
  6.4  สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 
  7.  นโยบายการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก   สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส   
  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ 
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป  จะได้พิจารณาต้ังส่วนสวัสดิการสังคม 

7.1 ส่งเสริมการให้หญิงและชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันรวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและ
เด็ก 

  7.2  ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
7.2 ฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่สตรีตามความเหมาะกับ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  7.4  สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กท้ังกายใจ  และสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ของคนชรา  
และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
  7.5  ส่งเสริมการดูแลการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
 

 8.  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
  เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สนับสนุนให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดมั่นในหลักการท่ีถูกต้อง  ตลอดจนจะกระทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ประชาชนโดยดำเนินการ 
 
 
  8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรเอกชน  ส่วนราชการ  และส่ือสารมวลชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม
ครรลองระบอบประชาธิปไตย 
  8.2  บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  8.3  สนับสนุนกิจกรรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้านและเป็นพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 
  8.4  จัดหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
  8.5  จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  8.6  จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที 
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 9.  นโยบายอนุรักษ์พัฒนา และส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  โบราณสถาน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็น
ทุนทางสังคม  และวัฒนธรรมอนัล้ำค่าของสังคมอีสาน  โดยดำเนินการ 
  9.1  ทำนุบำรุงศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยนื 
  9.2  บูรณาการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน 
  9.3  การบริการทางสังคม ระดับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม 
  9.4  บูรณาการความร่วมมือในการบริการจัดการองค์ความรู้ทางด้านศาสนา  
ศิลปวฒันธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลงัวบา 
  9.5  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 10.  นโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมให้ดีขึ้น  โดยอาศัยพลัง
พหุภาคีหรือจากประชาชน องค์กรเอกชน  ส่วนราชการ  ร่วมในการจัดการ  โดยดำเนินการ 
  10.1  ส่งเสริมและฟื้นฟูพื้นท่ีป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  เพื่อให้ป่วยเป็นแหล่งด้าน
น้ำลำธารให้ความร่มรื่นแก่ชุมชน  รวมทั้งการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2565   มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีภายใน
ตำบล 

 
100,000.00 ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่ม

สตรีภายในตำบล 
จัดทำโครงการ ฯ 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการประกอบ

อาชีพและประชาชนสามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริม
ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพให้แก่เยาวชน ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เยาวชน ท่ี

ว่างงาน ไม่ได้เรียนหนังสือ 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตำบลท่าคล้อ 

 
1865,000.00 เพ่ือเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวัน

แก่นักเรียน 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
3 โรงเรียน 

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบล
ท่าคล้อ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

220,000.00 เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน ฯ 

สนับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินการของ อสม. จำนวน 11
หมู่บ้าน 

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัว สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตำบลท่าคล้อ 

7. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบล 
 

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มองค์กร
สตรี 

สนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่า
คล้อ 

8. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล 

 
350,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา

ให้แก่นักเรียน 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล 

9. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ภายในตำบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,030,000.00 เพ่ือเป็นการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก 
 

120,000.00 เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน จัดงานวันเด็กภายในตำบล 

11. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนภายใน
ตำบล 

 
200,000.00 เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้า

ศึกษาในระดับต่อไป 
จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนภายใน
ตำบล 

12. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว - 
อีคิว 

 
50,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไอคิว – 

อีคิว 
จัดทำโครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอ
คิว - อีคิว 

13. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
30, 00.00 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์  
จัดการแข่งขันกีฬา 

14. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม  

 
200,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนา

ด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิชา
อ่ืน ๆ 

จัดทำโครงการให้นักเรียนมีการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ 

1 . ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตำบลท่าคล้อ 

 
50,000.00 เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยู่ 
จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๔ 
 
 

16. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ศพด. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

77,000.00 เพ่ือให้ครู นักเรียน ได้รู้จักการใช้
คอมพิวเตอร์สัญญาณอินเตอร์ 

จัดทำโครงการสนับสนุน 

17. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการออมทรัพย์ตามแนว
พระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 

 
10,0 0.00 เพ่ือนักเรียนได้รู้จักการประหยัดและ

การเก็บเงินออม 
จัดทำโครงการออมทรัพย์ ฯ 

18. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 

 
10,000. 0 เพ่ือผู้ปกครองได้มีความรู้และความ

เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็ก 
จัดทำโครงการปฐมนิเทศ ฯ 

 9. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

 
116,000.00 เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้า

ศึกษาในระดับต่อไป  
จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนภายใน
ตำบล 

 0  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล
และป้องกันโรคระบาดในพื้นท่ี 

 
250,000.00 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

และป้องกันโรคระบาด 
อสม. ผู้นำท้องถิ่นในตำบลท่าคล้อ 

21. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 
72,000.00 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อสม. ผู้นำท้องถิ่นในตำบลท่าคล้อ 

22. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัว
ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000. 0 เพ่ือส่งเสริมและเป็นการให้ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์กันมากขึ้น 
จัดทำโครงการสร้างสรรค์สายใย
ครอบครัว 

23. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟูสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ 

 
400,000.00 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ,ให้

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ และ
เป็นการสร้างความสุขทางด้านจิตใจ 

จัดทำโครงการฟื้นฟูสร้างเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ 

24. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฟื้นฟู - สร้างเสริมศักยภาพ
ผู้พิการตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ,ให้

ผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ และเป็น
การสร้างความสุขทางด้านจิตใจ 

จัดทำโครงการฟื้นฟู ? สร้างเสริม
ศักยภาพผู้พิการตำบลท่าคล้อ 

25. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคล้อ 

 
300,000.00 เพ่ือให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

26. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 เพ่ือเป็นการป้องกัน รักษาแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการฯ 

27. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) 

 
50,000.00 เพ่ือเป็นการป้องกัน รักษาแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของเด็กนักเรียน 
จัดทำโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R. ) 

28. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบล 

 
100,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็น

ความสำคัญของการออกกำลังกาย และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตำบล 

29. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดแข่งขันกีฬาตำบลท่าคล้อ 
 

280,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดแข่งขันกีฬาตำบลท่าคล้อ 

30. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 

5,800,000.00 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากไร้ สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

31. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพคนพิการ  
 

2,600,000.00 เบ้ียยังชีพคนพิการ  สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ 

32. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

36,000.00 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

33. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราดำริด้าน
สาธารณสุข 

 
220,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้หมู๋บ้าน แห่งละ 

20,000 บาท 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จะดทำ
โครงการตามพระราชดำริจำนวน 
11 หมู่บ้าน 

34. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ 
ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
50,000.00 เพ่ือรองรับการใช้บริการด้วยสุขภาพ

อนามัยกับเด็กอย่างถูกสุขลักษณะ 
-การต่อเติมเปล่ียนแปลงจากห้อง
อาบน้ำเป็นห้องสุขา -การเพ่ิมเคร่ือง
สุขภัณฑ์เป็นโถแบบนั่ง 

35. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำ 
ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
50,000.00 เืพ่อรองรับการร้บริการด้วยสุขอนามัย

กับเด็กอย่างถูกสุขลักษณะ 
-การต่อเติมเปล่ียนแปลงจากห้อง
อาบน้ำเป็นห้องสุขา -การเพ่ิมเคร่ือง
สุขภัณฑ์เป็นโถแบบนั่ง 

36. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

200,000.00 เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตำบลท่าคล้อให้มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงศูน์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตำบลท่าคล้อ 

37. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงกรเสริมสร้างศักยภาพและให้
ความดูแลและป้องกันโรคระบาดใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

 
250,000.00 -เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจนการดูแล

ป้องกันโรคระบาด -เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรค และ
พัฒนาแนวคิดในการดำเนินงาน 
ป้องกันควบคุมโรคระบาดโดยศึกษา
จากหน่วยงานอ่ืน 

ศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและให้ความรู้
การดูแล และป้องกันโรคระบาดโดย
มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม.ผู้นำ
ท้องถิ่นในตำบลท่าคล้อ 

38. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 
 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริให้เด็กและเยาชนได้มีศักภาพ
ด้านกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 

จัดโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

39. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

 
 0,000.00 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด้กและ

เยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
องยาเสพติด 

จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจ 
ต้ายภัยยาเสพตอด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและสภา
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เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

40. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างสรรค์สังคม 
 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปละ
เยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการ
เปล่ียนแปลงผ้านการลงมือทำกิจกรรม
เพ่ือสังคมของตนเองและแก้ไขปัญหา
สังคมดังกล่าว 

จัดโครงการสร้างสรรค์สังคมโดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลท่าคล้อ 

41. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 
 

50,000.0 เพ่ือส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเฝ้าระวัง
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มี
จิตสำนึก ค่านิยมในความซือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความสามารถ จิรยธรรมและการอ
สดงศักยภาพเชิงบวก 

 2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบล
ท่าคล้อ 

 
100,000.00 -เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

ให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยท่ีดีของผู้สูงอายุและกระตุ้น
ให้ได้แสดงความสามารถสร้างขวัญ
กำลังใจและเห็นค่าของตนเอง 

จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบล
ท่าคล้อ 

43. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
ตำบล 

 
50,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

44. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า และควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริม
ทาง ตำบลท่าคล้อ 

 
10,000.00 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน 

ลด และแก้ปัญหาการเกิดไฟป่า 
จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ฯ 

45. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย 
 

300,000.00 เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด และ
สุขอนามัย 

จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ 

46. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะ 

 
150,0  .00 เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ 

47. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าตามพระราช
เสาวนีย์ 

 
100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนร่วมเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน

เขตตำบล 
ปลูกป่าตามพื้นท่ีต่างๆ ในเขตตำบล
ท่าคล้อ 

48. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ 

 
100,000.00 เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จัดทำโครงการ ฯ 

49. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
จัดการขยะชุมชน 

 
50,000.00 เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด และ

สุขภาพอนามัย 
จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ 

50. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

 
100,000.00 เพ่ือตระหนักและรู้ถึงประโยชน์ของป่า

ไม้ 
ปลูกป่าตามพื้นท่ีต่างๆ ในเขตตำบล 

51. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สทอเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อพ.สธ.-สถ.) 

 
 00,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ ปกปักพันธุกรรมพืชภายใร

ตำบล และจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

1.สำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
และบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพร 2.
จัดทำแปลงสมุนไพร 3.จัดจั้งศูนย์
รวบรวมพันธุกรมพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 

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

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

150,000.00 เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา12 
สิงหา (วันแม่) 

53  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดงานวันสำสํญต่าง ๆ  
 

50,000.00 เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี จัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชการ 

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

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(ล่องแพไฟ) 

 
150,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีล่องแพไฟ 

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

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันลอยกระทง) 

 
55,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
จัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 
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56. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม(วันสงกรานต์) 

 
110,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรม 
ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

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

โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ 
 

50,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญ
ต่างๆ 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

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

โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและวันสำคัญต่างๆ  

 
50,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม

วันสำคัญของทางราชการ 
ดำเนินจัดโครงการวันสำคัญของทาง
ราชการ 

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

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
30,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตร

ดอกไม้ฯ 
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

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

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศี
จาริณีภาคฤดูร้อน 

 
50,000.00 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก

และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน และตระหนักถึง
หลักปฏิบัติตามคำส่ังสอนของ
พระพุทธศาสนา 

เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโชยน์ 

61. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 
100,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากร 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล และผู้เก่ียวข้อง
ศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

62. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตำบลท่าคล้อ 

 
250,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากร 
จัดฝึกอบรม-ดูงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล ผู้นำชุมชน และลูกจ้างของ
หน่วยงาน 

63. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสร้างความผูกพันในองค์กร และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
250,000.00 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้าง

ความผูกพันในองค์กร 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความผูกพันในองค์กร และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

64. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใน
ตำบล 

65. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน 
ตำบลท่าคล้อ 

 
25,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนชุมชน 
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านภายใน
ตำบล 

66. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 
300,000.00 เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนางานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 11 
หมู่บ้าน 

67. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเยีี่ยมบ้านยามเย็น 
 

75,000.00 เพ่ือบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
และรับทราบปัญหาต่างๆ 

ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
จำนวน 11 หมู่บ้าน 

68. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตำบล
ท่าคล้อ 

 
50,000.00 เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในตำบล ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริม

การท่องเท่ียวตำบลท่าคล้อ 

69. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
20,000.0  เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและ

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้น
ทานตะวัน 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอยตามโครงการทุ่งทานตะวันบาน
สะพร่ังแก่งคอยป่าสัก 

70. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง อปท. 
 

500,0.00 เพ่ือดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีครบ
วาระ รวมท้ังสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้ง สส.สว. ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

ดำเนินการค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง 

71. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ 

 
60,000.00 เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ 

ดำเนินการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สำคัญ 

72. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ 
อปพร. ตำบลท่าคล้อ 

 
200,000.00 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
ดำเนินการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพ อปพร. 
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73. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอย 

 
30,000.00 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระ

เกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอแก่ง
คอยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

74. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าคล้อ 

 
 00,000.00 เพ่ือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนตำบลท่าคล้อ 
อปพร. และตำรวจชุมชน 

75. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน 

ซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าฯ 

 
250,000.00 เพ่ือบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำให้ใช้ได้เป็น

ปกติ 
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

76. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน 

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

 
20,000.00 เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

เกษตรกรทราบเพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ข่าวสารเทคโนโลยีของการเกษตร 

จัดทำโครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

77. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน 

โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่า
คล้อ 

 
350,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองการผลิตข้าวและพืชสวน
โดยผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

จัดอบรมให้ความรู้-ศึกษาดูงาน
ให้กับเกษตรกร 

78. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มาตรฐาน 

 
100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้

มีมูลค่า 
อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการ
แปรรูป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

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 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

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 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12.0 1.10 9.0 0.70 3.0 0.22 3.0 0.21 2.0 0.16 

5.ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

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 
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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 : ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน 32.0 6.21 4.0 0.72 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

 
สรุปผลที่ได้รับตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน มีแผนดำเนินงานท้ังหมด 6 โครงการ เมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 2 โครงการ
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 2.27 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 1 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 1.28 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแผนดำเนินงานท้ังหมด ๓๙7 โครงการ เมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 78.93 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 55 
โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 19 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 55.88 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีแผนดำเนินงานท้ังหมด 24 
โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 4.77 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหา รวม 8 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีแผนดำเนินงานท้ังหมด 11 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 2.19 มี
การอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 8 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ
ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 9.09 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 4 โครงการ เมื่อเทียบ
กับจำนวนโครงการท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี   มีแผนดำเนินงาน
ท้ังหมด 20โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 3.98 มีการอนุมัติงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา รวม 7 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
9.09 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 4 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว   มีแผนดำเนินงานท้ังหมด 6 โครงการ เมื่อเทียบกับ
จำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 1.19 มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 1 โครงการ
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 1.14   และไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาชน   มีแผนดำเนินงาน
ท้ังหมด 8โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 1.59  มีการอนุมัติงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา รวม 5 โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 
5.68 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 2 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 5.88 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน   มีแผนดำเนินงานท้ังหมด 31 โครงการ เมื่อ
เทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 6.16  มีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวม 2 
โครงการเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 2.27 และมีการเบิกจ่าย
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งบประมาณในการดำเนินงานจำนวน 2 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการท้ังหมดท่ีดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ในการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อโดยชาวบ้านได้มี
อาชีพ มีรายได้จากการฝึกอบรมอาชพี และการจัดการเรื่องเกษตรกรรม มีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย  ไฟฟ้า
เข้าถึงทุกครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภคเพียงพอ 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบล ท่าคล้อ 

-  การเดินทางลำบาก
เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นผู้สูงอายุ 
 

- สภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออำนวย 

- ควรจัดรถรับ – ส่ง
ในการเดินทางมาร่วม
กิจกรรม  
 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากร
สุนัขและแมว 

-จำนวนประชากรสุนัข
ท่ีแน่นอน 
-อาสาสมัครฉีดยายัง
ขาดความรู้ 

-บุคลากรในการฉีด
ยามีน้อย 

-ส่งเสริมและให้
ความรู้กับอาสาสมัคร
ผู้ฉีดยาสุนัข 

3 โครงการรณรงค์กำจัด
ขยะ 

- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
- งบประมาณมีน้อย 
- ประชากรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มาก 

-  ขาดต้นแบบในการ
ดำเนินกิจกรรม 

-  เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้    
มากกว่านี้ 
 

 
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 
2561 เป็นแบบท่ีกำหนดให้คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนานาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายของปีนั้นๆ   
 2.1 การติดตามประประเมินผลยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟือ้
ฟู  มีความรู้ทันสมัย  สดใสสิ่งแวดล้อม  พร้อมเป็น อบต. น่าอยู่” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการ 
มุ่งมั่นในการพฒันาท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
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การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน 131 โครงการ ดำเนินการจริง  จำนวน  89  โครงการ 

- ตามข้อบัญญัติ  131 โครงการ 
- จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  -    โครงการ 
- ดำเนินการจริง  จำนวน  89     โครงการ 
- ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  42   โครงการ 

   และมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังส้ิน     32,760,055.07   บาท 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่ีได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

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 24,400,491.87 

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
บริหารจัดการที่ดี 

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

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 89 32,760,055.07 

        
 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  568   โครงการดำเนินการจริงและไมไ่ด้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ        
จำนวน  131 โครงการ   ดำเนินจริง  89   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.67 
 

 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 คงเหลือ(บาท) 

 
    หมายเหตุ 
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1. โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพใน
พื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

๑๐๐,๐๐๐.00 47,605 52,395 ดำเนินการแล้ว  
   

2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตำบลท่าคล้อ 

๑,751,4๐๐.00 ๑,๕47,700 203,700 ดำเนินการแล้ว 
  

 
  

3. สนับสนุนวัสดุ 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    13๐,๐๐๐.00 โอนลด 13๐,๐๐๐.00        0.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

6. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล 

349,860.00 297,570.00 ๕2,29๐.00 ดำเนินการแล้ว 

7. จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในตำบล จัดการศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียนภายในตำบล 

115,6๐๐ 102,200.00 13,600.00 ดำเนินการแล้ว 

8. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๒๐๐,๐๐๐ 177,287.00 22,713.00 ดำเนินการแล้ว 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)  

100,300.00 71,741.00 128,259.00 ดำเนินการแล้ว 

10. โครงการสร้างสรรค์สังคมตำบล
ท่าคล้อ 

50,000.00   - 50,000.00 ไม่ได้
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 - 50,000.00 ดำเนินการแล้ว 
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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 - 220,000.00 ไม่ได้ 
ดำเนินการแล้ว 

23.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

120,000.00 92,580.00 27,420.00 ดำเนินการแล้ว 

24.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ให้ความรู้การดูแล และป้องกันโรค
ระบาดในพื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

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           - 200,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

27. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E)  

200,000.00 8,250.00 191,750.00 ดำเนินการ 

28.โครงการจัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและตำรวจชุมชน 

200,000.00  - 200,000.00        ไม่ได้ 
ดำเนินการแล้ว 

29.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ 

100,000.00 65,080.00 34,920.00 ดำเนินการแล้ว 

30.โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000.00 โอนลด 50,000.00 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

31.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าคล้อ 

150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

32.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า/ไฟไหม ้

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.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 
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37.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม(ลอยกระทง) 

55,000.00 55,000.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

38.โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม(ล่องแพไฟ) 

150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

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 2565 

10,000.00       8,988.00 1,012.00 ดำเนินการแล้ว 

44. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย  300,000.00           312,880.00 2,120.00 โอนเพิ่ม 
15,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
45. โครงการตามพระราชเสาวนีย์  100,000.00           87,067.87 12,932.13 ดำเนินการแล้ว 
46 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตำบลท่าคล้อ 

250,000.00 233,590.00 236,000.00 โอนลด 
100,000.00 

โอนเพิ่ม 
100,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

47 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสร้างความผูกพันในองค์กร 
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

250,000.00 200,425.00 49,575.00 ดำเนินการแล้ว 

48. โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น  
  

75,000.00 - 75,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

49. โครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000.00      20,000.00 50,000.00 โอนลด 
20,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

50โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 

500,000.00       953,898.15 346,101.85 โอนเพิ่ม 
800,000.00 
ดำเนินการแล้ว 

51.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณภัย 500,000.00 400,000.00 100,000.00 โอนลด 
400,000.00 
ไม่ได้ดำเนินการ 

52. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบล
ท่าคล้อ  

350,000.00 100,000.00 250,000.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ได้
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ดำเนินการ 
53.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 โอนลด 
50,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

54.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 

15,000.00 100,000.00 50,000.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

55.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 150,000.00 100,000.00 50,000.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

56.โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

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

100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

58.โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

700,000.00 616,617.21 382.79 โอนลด 
83,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
59.โครงการศึกษาดูงาน 100,000.00 - 100,000.00 ไม่ได้

ดำเนินการ 
60.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีและ
เบียนทรัพย์สิน 

300,000.00 220,000.00 80,000.00 ดำเนินการแล้ว 
 
 

61.โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว 
–อีคิว 

50,000.00 50,000.00 0.00 โอนลด 
50,00.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

62.โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 - 15,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

63.โครงการออมทรัพย์ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 - 10,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

64.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.). 

76,840.00 45,200.00 31,640.00 ดำเนินการแล้ว 

65.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะ 

150,000.00 100,000.00 50,000.00 โอนลด 
100,000.00 
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ไม่ได้
ดำเนินการ 

66.โครงการรักษาความสะอาด 200,000.00 135,000.00 15,000.00 โอนลด 
50,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
67.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการ
ขยะของชุมชน 

100,000.00 100,000.00 0.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

68.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ 

350,000.00 350,000.00 0.00 โอนลด 
350,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

69.โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน 

200,000.00  200,000.00  0.00 โอนลด 
200,000.00 

ไม่ได้ 
   ดำเนินการ 

70.โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 
(บ้านหาดสองแควใต้) 

810,000.00 693,000.00 107,000.00 ดำเนินการแล้ว 

71.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11(บ้าน
เขาหินดาด) 

235,000.00 217,757.01 17,242.99 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

72.โครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่าง LED 
หมู่ที่ 8 (บ้านท่าศาลา) 

110,000.00 - 110,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

73.โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 1 (บ้าน
หาดสองแควเหนือ) 

730,000.00 730,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
74.โครงการปรับปรงุขยายกำลังการผลิต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9(บ้านท่าคล้อใต้) 
 

800,000.00 800,000.00 
  

0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
75.โครงการปรับปรงุระบบเสียงตามสาย
หมู่ที่ 8 (บ้านท่าศาลา) 

90,000.00 81,000.00 9,000.00 ดำเนินการแล้ว 
 

 
76.โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 
(บ้านท่าสบก) 

70,000.00 62,000.00 8,000.00 ดำเนินการแล้ว 

77.โครงการปรับปรงุหอถังเหล็กเก็บน้ำรูป
เชมเปญ หมู่ที่ 8 (บ้านท่าศาลา) 

123,000.00 123,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
78.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ที่ 3 
(บ้านท่าคล้อกลาง) 

370,000.00 370,000.00 0.00 โอนลด 
370,000.00 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
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79.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 
6(บ้านท่าเกวียน 

240,000.00 240,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

80.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 
(บ้านเขาหินดาด) 

260,000.00 260,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

81.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 
(บ้านท่าเกวียน) 

560,000.00 560,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

82.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2(บ้าน
ท่าสบกทางเข้าประปาตำบล) 

325,000.00 325,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

83.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2(บ้าน
ท่าสบก) 

490,000.00 490,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

84.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 
(บ้านท่าคล้อเหนือ) 

162,000.00 140,186.92 21,813.08 ดำเนินการแล้ว 

85.โครงการก่อสร้างรั้วคสล. หมู่ท่ี 3 
(บ้านท่าคล้อกลาง) 

120,000.00 120,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

86.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่
ที่ 10(บ้านท่าคล้อ) 

85,000.00 85,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

87.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (บ้านท่าสบก) 

190,000.00 190,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

88.โครงการก่อสร้างลานคสล.หมู่ที่ 3 
(บ้านท่าคล้อกลาง) 

210,000.00 210,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

89.โครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 7 
(บ้านถ้ำเต่า) 

310,000.00 310,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

90.โครงการก่อสร้างอาคารคสล.สองชั้น 
อบต.ท่าคล้อ 

3,500,000.00 3,500,000.00  0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

91.โครงการขยายไหล่ทางลูกรงัหมู่ที่ 11 
(บ้านเขาหินดาด) 

308,000.00 308,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

92.โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ 10 
(บ้านท่าคล้อเหนือ) 

245,000.00 245,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
93. โครงการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 
(บ้านท่าคล้อกลาง) 

ต้ังรายการใหม่ 56,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
94.โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3(บ้านท่าคล้อ
กลาง) 

ต้ังรายการใหม่ 56,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
95.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
8(บ้านท่าศาลา) 

48000.00 480,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 
96.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 
10(บ้านท่าคล้อเหนือ) 

308,000.00 306,000.00  2,000.00 ดำเนินการแล้ว 
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97.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในตำบล 

150,000.00 - 150,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

98.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม หมู่ท่ี 8 

500,000.00 - 500,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

99.โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ 

50,000.00 - 50,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

100.โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

300,000.00 - 300,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการ 

101.อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลชะอม 

20,000.00 20,000.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

 
102.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตำบลท่าคล้อ 

 
100,000.00 

 
76,400.00 

 
23,600.00 

 
โอนลด 

76,400.00 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
103.อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่า
คล้อ 

100,000.00 53,000.00 47,000.00 โอนลด 
53,000.00 

ไม่ดำเนินการ 
104.อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอ
แก่งคอย โครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ 

30,000.00 30,000.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

105.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA)สาขาแก่งคอย(ขยายเขตไฟฟ้า) 

ต้ังรายการใหม่ 1,644,939.27 760.73 โอนเพิ่ม 
1,645,7000 
ดำเนินการแล้ว 

106.เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000.00 6,835,900.00 164,100.00 ดำเนินการแล้ว 
107.เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,000,000.00 2,303,200.00 696,800.00 ดำเนินการแล้ว 
108.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00      21,000.00 15,000.00 ดำเนินการแล้ว 
109.เงินสำรองจ่าย 1,800,000.00         971,066.00 828,933.97 ดำเนินการแล้ว 
110.ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ 

1,070,000.00 1,070,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 

111.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 3,500.00 3,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 
112.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงานสำหรับ
ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 

6,500.00 6,500.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

113.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง)แบบแขวน ขนาด 
32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

ต้ังรายการใหม่ 43,000.00 0.00 โอนเพิ่ม 
43,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
114.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดต้ัง)แบบ

ต้ังรายการใหม่ 16,800.00 0.00 โอนเพิ่ม 
16,800.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒๘ 
 
 

แขวน ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 
เครื่อง 

ดำเนินการแล้ว 

115.ค่าจัดซื้อชุดลำโพง พร้อมไมโครโฟน
ไร้สาย 

40,400.00 40,000.00 0.00 ดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

116.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 

8,900.00 8,900.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

117.ค่าปรับปรุง-ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ต้ังรายการใหม่ 472,520.00 0.00 โอนเพิ่ม 
800,000.00 
ก่อหนี้ผูกพัน 

327,480.00 
118.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน 3,500.00 3,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 
119.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 16,500.00 16,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 
120.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก
ขนาด 42 น้ิว 

7,500.00 7,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

121.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1000 ลิตรต่อ
นาทีขนาด 5 แรงม้า 

 
17,200.00 

 
 

 
17,200.00 

     ไม่ได้       
ดำเนินการ 

122.ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000.00   - 21,000.00 ไม่ได้
ดำเนินการแล้ว 

123.ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต์ 

55,500.00 55,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

124.ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 
คิว (LPG) 
 

18,900.00  - 18,900.00 ไม่ได้
ดำเนินการแล้ว 

125.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จำนวน 3 
ตัว 

10,500.00 - 0.00 ดำเนินการแล้ว 

126. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)แบบแขวน ขนาด 
32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

ต้ังรายการใหม่ 43,000.00 0.00 โอนเพิ่ม 
43,000.00 

ดำเนินการแล้ว 
127.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500.00 5,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 
128.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม 
จำนวน 6ตัวๆละ750บาท 

4,500.00 4,500.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

129.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

10,000.00 10,000.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

130. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

5,000.00 5,000.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

131.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 

8,900.00 8,900.00 0.00 ดำเนินการแล้ว 

รวม 32,760,055.07   
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ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕64 

ข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม 
คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 
ดำเนินการ ต้ังไว ้ ดำเนินการ 

1. การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

6 3 1 - -  

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

500 115 58  - - 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

14 9 5 - - 

4.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12 7 3 - - 

5.การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการท่ีดี 

25 20 9 - - 

6.ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

4 2 - - - 

7.การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 

8 5 2 - - 

๘. ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเกษตรยั่งยืน 

17 4 1 - - 

รวม 568 131 89 - - 15.67 
สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (2561-2565)  
  บรรจุในแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน  568 โครงการ  
  ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   
                 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) 
 คิดเป็นร้อยละ   89x 100    =   15.67 
                                    568     
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 จุดเริ่มต้นของระบบการติดตามเริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นทรัพยากรซึง่เป็นปัจจัยนำเข้า 
ได้แก่ แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ/บุคลากร  และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อดำเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring)และการติดตามความก้าวหน้า
ของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ (performance monitoring)การวางระบบติดตาม
ในท่ีนี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อท่ีจะนำไปสู่การปรังปรุงแกไ้ขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไป
จนจบตามเวลา ยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลท่ีเกิดขึ้นในส่วนของผลผลิต(output)และ
ผลลัพธ์(outcome)ว่าเป็นไปตามท่ีต้ัง เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 
อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้
แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำ
หน้าท่ีของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตามเช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่
ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 
2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ท่าคล้อ  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ท่าคล้อ  ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสาหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิน่ ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ี ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.
ท่าคล้อ  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance 
Indicators) ดังนี ้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด
หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ี
กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนว
ลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจำเป็น  
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๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุ
ใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่  
๒.๒ สามารถคาดการณ์ลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา
วิธีการแกไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะส้ินสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น  
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกข้่าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา  
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ  

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑ กำหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  
๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
๒.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูล เกี่ ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2) 
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แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(3) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2)  

 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 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 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3)  

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

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 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) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 -2560 เช่น  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  

(2)  
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การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(2)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น
ท้องถ่ิน 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ เชื่ อ ม โย งห ลั ก ป ร ะช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จั งห วัด และ เชื่ อม โยงหลักประชารัฐ           
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) 
 

 

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้ องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ ง ใด เรื่ อ งห น่ึ งห รือแผนงานที่ เกิ ดจาก เป้ าป ระสงค์  ตั วชี้ วั ด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

(5)   
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ท้องถ่ิน 

รวมคะแนน 100  
 

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถ่ิน  (ใช้ ก าร วิเค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้อ งถ่ิน ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้อ งถ่ิน ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบั ติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบั ติราชการตามที่ 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
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒ นาท้ อง ถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

60 
(5) 
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โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของ โค รงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค รง ก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิต
ของ โค รงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค รง ก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 
 
 

มี วั ต ถุป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต้ องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

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

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รือ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เค ลื่ อน ด้ วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่อยอดความได้ เป รียบ เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช่น  ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกั บห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น

 
(5) 
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โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจนห รือก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ย่ั ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้ าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จั ดทำโครงการได้ แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค า ถูก ต้อ งตาม ห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่ ง ใส ในการกำหนดราค าและตรวจสอบ ได้ ในเชิ งป ระจั กษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   

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

มี การกำหนดดั ช นี ชี้ 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 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
 
    ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
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 
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 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 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
 ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น รวมท้ังประเด็นปัญหาการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
 2)พบว่าประเด็นจุกยืนทางยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ำสุด 4.4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ของคะแนน
ในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ท่ีเป็นเช่นนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ท่ีนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ มีความเปล่ียนแปลงจึงทำให้คลาดเคล่ือนได้แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ 
 3)พบว่าการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 91.5 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 91.5 ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีความเหมาะสมและยึดตามแนวทางและมีการเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแ

นน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

20  18     18  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3     2   66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังไม่ขาด
รายละเอียดบางรายการ 

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

2    2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 2   2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพ ติด การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ
  
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2   2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง ท้ อ ง ถิ่ น  (ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 
2 

  
 2 

   
100 

 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธรรม  เช่น  ก ารนั บ ถื อศาสน า 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2  2  100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
 1.7ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น น้ ำ ป่าไม้  ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2   2   100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2    2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัด สิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเป ล่ียน เรียนรู้  เพื่ อแก้ปัญ หา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ 

3    2    66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

รวม 20   18    90  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จากผลประเมินสรุปได้ว่าข้อมูลสภาพท่ัวไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อมีคะแนนประเมิน 18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   
  แบบประเมินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ

เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผน พั ฒ น าเศรษ ฐกิ จและ สั งคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

3    2  66.66 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

 
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2 

    
   2 

     
100 

 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน 3     2.1    70 มีความเหมาะสมดี
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แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและก ลุ่ม ต่าง ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็น
ต้น 

2   1.9     95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือ ส่ิงท่ี เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2   1.9    95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
 
 
 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพเพื่ อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
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
ต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
นำเสนอปัญ หา ค้นหาสาเห ตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2   2    100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

2 .8  สรุปผลการดำ เนิ น ง านตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

2 1.9   95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 
2.9 ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
ท่ี ผ่ าน ม าและแน วทางก ารแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

2   2   100 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

รวม 20  17.8   89  
   
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  มีคะแนนประเมิน 17.8 จากคะแนน เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89 
จากคะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
   
 
 
 
1.4 ยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแน

น 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าคล้อ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10  9.6   96  มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

10  9.4  94 มีความเหมาะสมดีแล้ว 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผน ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  2 0  ปี  และ 
Thailand 4.0 

10   9.5  95 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
อง ค์การบริห าร ส่วนตำบลท่ าคล้อ
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพ ท่ี เป็น ลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5  4.6   92 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อท่ีจะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้ เห็ น ถึ งความ ชัด เจน ใน ส่ิ ง ท่ี จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5  4.5    90 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดท่ีชัดเจน  

5  4.5   90 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3 .7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้น ท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5  4.4 88 มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมาย
เพื่ อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

5 4.6   92 มีความเหมาะสมดี
แล้วแต่ยังขาด
รายละเอียดบางรายการ 
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ค่ า เป้ าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนท าง
ยุทธศาสตร์ และยุ ทธศาสตร์ ขอ ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อท่ีมี
ค ว าม ชั ด เจน  น ำ ไป สู่ ก า ร จั ดท ำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 

 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมความเช่ือมโยงองค์รวมท่ี
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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 
จากคะแนนเต็ม 60 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.83 ของคะแนนรวม  อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   9.1  91 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10   9.2  92 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10   9.0  90 

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

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5   4.4   88 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 มั่งค่ัง 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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5   4.5   90 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5    4.7   94 
รวมคะแนน  100   91.0   91 

1) พบว่าประเด็นการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการได้คะแนนสูงสุด 4.8 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  96 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ  5.27  ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการติดตามโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการสรุป
สถานการณ์การพัฒนา มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปฏิบัติเชิงปริมาณ คุณภาพ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT ทำให้โครงการมีความชัดเจนจากการ
กำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
แก้ไขปัญหาความยากจน  โดยงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณการ
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการกำหนดตัวชี้วัด KPI และผลท่ีได้รับเกิดข้ึนจริงจาก
การดำเนินงาน 

2) พบว่าประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0ได้คะแนนต่ำสุด 4.3 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86 ของคะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด เนื่องจากโครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงการสร้างเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทำได้น้อยเพราะเศรษฐกิจมีการขึ้นลงของตลอดเวลาการจะให้
โครงการสอดคล้องเต็มร้อยนั้นเป็นไปได้ยากและก็ยังคงมีส่วนท่ีสอดคล้องอยู่บ้างซึ่งก็มิได้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีแย่เพียงแค่มีคะแนนต่ำกว่าส่วนอื่นเท่านั้น 

3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจำนวนโครงการท้ังหมด 78 โครงการ ได้คะแนน 4.7 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรจลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อท่ี
กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการท้ังหมด 78 โครงการ 
ได้คะแนน 4.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear 
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objective)โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้นำไปจัดทำเป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงิน
สะสม การโอนเงินงบประมาณเพิ่ม  การโอนต้ังจ่ายใหม่ จำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
15.67 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2565)เฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565จำนวน 568 โครงการ(จากโครงการท้ังหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้ อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10    9.1    91  

รวม 10   9.1    91  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ว่าการพัฒนาได้คะแนน 
9.1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 91ของคะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2.3  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได้ ของ
คะแนน

เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม 
งาน ต่าง ๆ ก็ คือผลผลิตนั่ น เองว่ า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวน ท่ีดำเนินการจริ งตาม ท่ี ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ
ด ำ เนิ น ก าร ไ ด้ 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
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้
กำหนดไว้ 
 

10   9.2      92  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10   9.2   92  
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำแผนท้องถิ่นไป
ปฏิบัติเชิงปริมาณ ได้คะแนน  9.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนเต็ม อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาใน เชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้น ท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อ

10   9.0   90  
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ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การดำเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือ ลักษณะถูก ต้อง 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
การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9.0 90  
  
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ได้คะแนน 9.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 90 
ของคะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด้าน ต่าง ๆ  มี ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand 
( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10  9.0   90  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน     



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๔๘ 
 
 

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงท้องถิ่ น       (ด้ าน
การ เกษ ต รและแ ห ล่ งน้ ำ ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

รวม 10   9.0   9.0  
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องแผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้คะแนน  9.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 90  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 
โครงการพัฒนา 60    

 
ลำดับ 
 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำบ ล ท่ าค ล้ อ แ ล ะ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
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 ร งก าร ต้ อ งก ำห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ

5   4.8    96  
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เป็นไปได้ ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มี ค ว า ม ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้องสภาพท่ีอยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้ น ท่ี ด ำเนิ น งาน  และระยะ เวลา
ด ำ เนิ น ง าน อ ธิ บ าย ให้ ชั ด เจน ว่ า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร   ใครคือ
ก ลุ่ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
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ลำดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน  (3 ) การพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5 .8  โครงการแก้ ไขปัญ หาความ
ย าก จ น ห รื อ ก าร เส ริ ม ส ร้ า ง ให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการท่ีดำเนินการ
ภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
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ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้  เป็ น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และเศรษฐกิ จ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) (LSEP) 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4 ) ความยุ ติ ธ รรม 
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 
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5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โป ร่ ง ใสในการกำหนดราคาและ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ ใน เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์                
มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่
ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปต้ัง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
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 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 

5  4.5   90  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๕๑ 
 
 

เช่น การกำหนดความพึ งพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ ท่ี เกิ ดท่ี ส่ิงท่ี ได้ รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1 ) มี ความ เป็ น ไป ได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได้  (3 ) ระบุ ส่ิ ง ท่ี
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้  (4 ) เป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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รวม 60  54.7   91.16  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องโครงการพฒันา  ได้คะแนน 
คะแนน  จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ  91.16  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายตำบลระบุ
ตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย        8     80 

- หญิง        2     20 
2 อาย ุ    
 - 15-25 ปี    

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

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

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

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย         1     10 
- มัธยมศึกษาตอนต้น         1     10 
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย         2      20 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)    
- ปริญญาตรี         3      30 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุ

ตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท         3     30 
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถ่ิน          3      30 
- กำนัน  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล 

         1      10 

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

         1     10 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา    
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ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอาย ุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม         50   100 

    จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1)ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ ชาย มากกว่าเพศหญิง 
2)อยู่ในช่วงอายุ 51 ถึง 60 เป็นส่วนใหญ่และช่วงอายุ 41 ถึง 50  รองลงมา 
3)อาศัยอยู่ในพื้นท่ีตำบลท่าคล้อ ต้ังแต่ 21 ถึง 30 ปี เป็นส่วนน้อย ส่วนมากจะอาศัยอยู่มากกว่า  30 ปี 
4)การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5)ตำแหน่งหรือสถานภาพเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เป็นส่วนใหญ่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น
รองลงมา 
  3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
  จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีความพึงพอใจต่อ
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้ออยู่เกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนน  91.5 จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 91.5 
2. การประเมินโครงการ ได้คะแนน 91.0 จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 91 
จะเห็นได้ว่าท้ังสองด้านมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  90  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  แสดงให้เห็นว่าความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 3.3 แผนการดำเนินงาน 

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจัดทำแผนดำเนินงานโดยบรรจุโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนดำเนินท้ังส้ิน
จำนวน 103  โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหาได้
ท้ังหมดในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จ 
ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามโครงการได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ในพื้นท่ีท่ีได้รับการแก้ไขจาก
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  โดยมีผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเป็นลำดับ  การสัญจรไปมา
สะดวก ความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้านดีขึ้น รวมถึงการประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวอย่างเพียงพอ 
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  4.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการสรุปแบบประเมินทราบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา และมี
ตำแหน่งห้าท่ีการงานท่ีดี และอยู่ในช่วงอายุท่ีมีความน่าเช่ือถือจากประสบการณ์และระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
เขต อบต.ท่าคล้อ  ซึ่งผลการประเมินย่อมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นอย่างดี 
  4.2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
  ด้านยุทธศาสตร์โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ตำบล มีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและโครงการท่ีได้มาจากการท่ีประชาชมคมท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาต่างในชุมชนได้เป็นอย่างดี  และประชาชนมีความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ มี
คะแนนประเมิน ร้อยละ 91.5 
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  ด้านโครงการ ต้ังโครงการไว้รองรับปัญหาและการเปล่ียนแปลงภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ซึ่งแก้ปัญหาได้จริงและทันต่อความต้องการของประชาชน งบประมาณท่ีจัดสรรมีเพียงพอให้กับทุก
หมู่บ้านได้อย่างเท่าเทียมและได้รับปัญหาจากประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นความต้องการท่ีแท้จริงและตรง
จุดประสงค์และเต็มประสิทธิภาพประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้นเป็นลำดับ 
  4.3  แผนการดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจัดทำแผนดำเนินงานโดยบรรจุโครงการท่ีต้ังไว้ในแผน
ดำเนินงานท้ังส้ิน จำนวน 103 โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอท่ีแก้ไข
ปัญหาได้ท้ังหมดในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้แล้ว
เสร็จ ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามโครงการได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับการแก้ไข
จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อท่าคล้อ โดยมีผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีขึ้นเป็นลำดับ การสัญจร
ไปมาสะดวก ความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้านดีขึ้น รวมการประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวอย่างพอเพียง 
 
 5.สรุปผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 
  5.1 เชิงปริมาณ(Quantity) 
  โครงการต้ังไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นปี 2565  มีจำนวน 568 โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ท้ังส้ิน 
89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.67 
   5.2 คุณภาพ(Quantity) 
  โครงการท่ีดำเนินการเสร็จส้ินท้ังหมดช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงจุด ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือท่ีทันเวลา และเหมาะสมประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดท้ังต่อหน่วยงานและต่อชุมชนจึงทำให้
ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก  
  5.3 ค่าใช้จ่าย(cost) 
  การเบิกจ่ายมีการเปล่ียนแปลงยอดโดยมีการโอนลดโอนเพิ่ม และโอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการในขณะนั้นๆ 
  5.4 เวลา(Time) 
  ระยะเวลาในการจัดทำโครงการมีระยะเวลาท่ีจำกัด ไม่เหมาะสมกับโครงการท่ีต้องดำเนินการท้ัง
ปีงบประมาณ จึงทำให้ทำจริงได้เพียงไม่กี่โครงการจากท่ีบรรจุไว้เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ติดตามประเมินผลตามมาซึ่งจะไม่ตรงตามความจริงเท่าท่ีควร 
  5.5 การได้รับประโยชน์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ จากโครงการต่างๆเช่น ท่ีส่งเสริมอาชีพ การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงส่ิงก่อสร้างต่างๆการจัดหา
ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในชุมชนและการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลท่าคล้อ 
  5.6 ผลกระทบ(Impact) 
  1.พื้นท่ีในบริเวณท่ีทำการอบต.ท่าคล้อ มีจำนวนจำกัด ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถขยายพื้นท่ีในการ
ให้บริการประชาชน ท่ีสะดวกสบายเท่าท่ีควร 
  2.พื้นท่ีมีโรงงานและฟาร์ม ส่งผลให้สภาพอากาศไม่บริสุทธิ์เนื่องด้วยมีฝุ่นละออง และกล่ินจาก
สัตว์ทำให้สุขภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 
  3.การบรรจุโครงการในแผนไม่มีความชัดเชน เจาะจง และกว้างมากเกินไป จึงทำให้แผนท่ีจัดทำ
ไว้ไม่เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งผลให้การนำโครงการไปดำเนินการจริงไมไ่ด้บางส่วนเพราะ
อำนาจของประชาคมมีมากกว่า ประกอบกับเจ้าหน้าท่ียังไม่มีความรู้เท่าท่ีควร 
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    ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ๒๕๖5 อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

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

๑. การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

๖ 1,010,000 ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ 88,630 ๑ 88,630 

๒. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

495 323,491,500 91 ๒๖,๕๔๓,๘๒๐ 74  29,400,๔91.๘7 74  29,400,๔91.๘7 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 2,040,000 8 ๙๗๐,๐๐๐ 5 755,250 5 755,250 

๔. ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ
วันธรรม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

12 825,๐00 ๘ ๖๘๐,๐๐๐ 3 450,026.71 3 450,026.71 

๕. การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการที่ดี 

๑2 2,175,๐๐0 ๗ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๔ 722,๙49 ๔ 722,๙49 

๖. ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว 

4 ๖50,000 ๑ ๕๐,๐๐๐ - - - - 

๗. การส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาคม 

๘ ๑,400,๐๐๐ ๕ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๒ 682,707.49 ๒ 682,707.49 

๘. ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเกษตร
ย่ังยืน 

16 2,007,๐๐๐ 9 ๕๕๐,๐๐๐ ๒ 660,000 ๒ 660,000 

รวม 568 333,589,500 131 3๑,๒๖๓,๘๒๐ 89 32,760,055.07 89 32,760,055.07 
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  1.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการ
ในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 6  โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 3 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 1 
โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงร้อยละ 16.67 
ของโครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้โครงการในแผน
ดำเนินการท้ังส้ิน 418 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 39 โครงการ  ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 2.89 ของโครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 27 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 9 
โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 0 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 0 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 0 โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 12โครงการ 
สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 9 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 3 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 
2 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 16.67 โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการท่ีดี มีผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 30 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 7 
โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 4 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 4 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 13.33 โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.6  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว  มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการ
ในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 6 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 2 โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 0 
โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 0 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 0 
โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.7  ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม  มีผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  โครงการในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 10โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 2 
โครงการ อยู่ในขั้นการทำสัญญา 5 โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อยละ 10.00 โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 
    1.1.8  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน  มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  
โครงการในแผนดำเนินการท้ังส้ิน 32 โครงการ สามารถดำเนินการอนุมัติโครงการ 4 โครงการ อยู่ในขั้นการทำ
สัญญา 1โครงการ และทำการเบิกจ่ายเสร็จส้ิน 1 โครงการ ซึ่งสามารถทำสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียง ร้อย
ละ 3.13 โครงการท่ีอยู่ในแผนดำเนินการ 

2.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1)แบบตัวบ่ช้ีการปฏิบัติงาน(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)แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem Solving 
Method 
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 (7)แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Method) 
 (8)แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 (9)แบบการประเมินความเส่ียง(Risk Assessment Model) 
 (10)แบบประเมินตนเอง(Self Assessment Model) 
 (11)แบบอื่นๆท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)ถึง(10)หรือเป็นแบบ
ผสมก็ได้ 
         เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quatity)ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา 
(Time)เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้น
ได้หรือไม่วัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 

2.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
2.3.1  เป้าหมายประชาชนในเขต อบต.ท่าคล้อได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการมากท่ีสุด 
2.3.2  เป้าหมายประชาชนในเขตอบต.ท่าคล้อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
2.3.3  เป้าหมายสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุดและปัญหาถูกแก้ไขไปในทางท่ีดีขึ้นประชาชนพึง
พอใจและยอมรับ  เกษตรกรในเขตอบต.ท่าคล้อ ผู้มีรายได้น้อย ได้รับการช่วยเหลือและให้ความรู้ทางด้านการ
เกษตรกรและการสร้างอาชีพและการส่งเสริมต่างๆจากอบต.ท่าคล้อ  ผู้ประกอบกิจการและโรงงานต่างๆได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ียังแอบทำผิดระเบียบกฏหมายซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 
 
 

2.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
                 โครงการพัฒนาท่ีดำเนินการสำเร็จ  มีจำนวนร้อยละ 15.76 ของโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 96.25  ซึ่งหมายความว่าจำนวนโครงการในแผนท่ีต้ังไว้มีจำนวนเกิน
กว่าท่ีจะสามารถดำเนินการได้จริง 
  ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความต้องการเกี่ยวกับการเกษตร  โดยปัญหา
เรื่องน้ำท่ีใช้ทางการเกษตร และการถูกสัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผล ทางอบต.ท่าคล้อจึงเห็นความสำคัญของการ
จัดโครงการเกี่ยวกับการเกษตรและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคให้มีมากขึ้น  แต่
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  จึงคิดวางแผนการเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆให้มากขึ้นรับมือกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตไม่ให้เกิดท่ีจะเย่ียวยาได้  เช่น การป้องกันโรคระบาด ได้วางแผนรับมือโดยนำโครงการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกปี  และการป้องกันการขาดน้ำ ได้ดำเนินการบรรจุโครงการก่อสร้างต่างเกี่ยวกับน้ำเข้า
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ตามลำดับความเดือดร้อน 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความตระหนักดีในเรื่องน้ำมีความสำคัญจึงมี
การรู้คิดรู้ใช้ในการอุปโภคบริโภคน้ำเช่นการทำนาตลอดท้ังปี หากต้องการทำก็ต้องยอมรับผลท่ีจะเกิดขึ้นใน
เบ้ืองต้น  หากน้ำไม่เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโนม้ท่ีจัด
โครงการหรือการจัดสรรน้ำ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำใน
การบริการ และประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

2.5 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ 
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ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนด
เกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเบกิจ่ายและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัม
นาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรร
น้ำ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ 

ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนด
เกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเบิกจ่ายและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
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 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัม
นาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม ่
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรร
น้ำ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 
 
 
 
 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ 

ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนด
เกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเยิกจ่ายและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัม
นาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 
2.4  ผลการพัฒนา 

1. โครงการอบรม-ส่งเสริมอาชีพในพื้นท่ีตำบลท่าคล้อ 

           
                                                  
 
 
 

2. โครงการจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

 
 

3. โครงการตามรอยวิถีพุทธ 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. ท่าคล้อ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๖๑ 
 
 

 
 

4. โครงการภาษาอังกฤษ 
 

 

 
 
2.5  ผลสรุปภาพรวม 
 1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565 จำนวน  
568  โครงการ  โครงการนำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 131  โครงการ ดำเนินการได้จริง 89 โครงการ
และสามารถเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  15.67 
 
 
 
 2.แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีข้อดีข้อเสียดังนี้ 
ข้อดี  สามารถรับความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีและประชาชนมีความพอใจ 
ข้อเสีย  การดำเนินการของแผนไม่เป็นไปตามท่ีส่วนกลางกำหนดและมีความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด
ในอนาคตได้  เนื่องจากแผนไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตพิกัด และการกำหนดสถานท่ีขนาด ราคา เป็นเรื่อง
ท่ีน่าจะต้องพูดคุยหรือประชุมให้เป็นไปตามระเบียบและรองรับความต้องการของประชาชนได้ 
 3.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  มีจำกัดและช่วยเหลือประชาชนต้องมีความเท่าเทียม
กันทุกหมู่ ดังนั้นการจะดำเนินการโครงการหรือการช่วยเหลือต้องคำนึงความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
ประหยัดเวลา งบประมาณ ซึ่งท่ีผ่านมาก็ดำเนินการได้ตามท่ีต้ังไว้จึงทำให้ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการท่ีนำมาดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 4.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดความ
ต้องการ สภาพปัญหาต่างๆท่ีจะนำไปจัดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
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ข้อมูลท่ีเป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  มี
การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรน้ในการ
แก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6.การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่างๆสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ 
ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรรน้ำ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บ
ค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจ
และร่วมมือร่วมใจ 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
           แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้
เสร็จทันกำหนดเกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเบิกจ่ายและ
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัม
นาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม ่
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 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ เพียงพอก็อาจ
ทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรรน้ำ  ในช่วงเวลา
ดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทำ
อย่างไรกไ็ด้ 

ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้เสร็จทันกำหนด
เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเบิกจ่ายและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
  
 
 
 
      4)อบต.ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
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เพียงพอก็อาจทำให้ต้นข้าวตายได้ ส่งผลให้เสียหายแก่คนงานเกษตรจึงมีแนวโน้มท่ีจัดโครงการหรือการจัดสรร
น้ำ  ในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยเก็บค่าน้ำจากสูบน้ำเข้านา  โดยไม่ให้เกิดความเล่ือมล้ำในการบริการ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจและร่วมมือร่วมใจ 

1.1 ผลสำเร็จที่วัดได้ 
            แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model (RF)) การทำงานโครงการมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ คือ 
ทำอย่างไรก็ได้ท่ีไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถดำเนินงานให้
เสร็จทันกำหนดเกิดปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น  ผลสำเร็จท่ีได้ตามแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์จึงดูได้จากการเบิกจ่ายและ
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งสามารถดูได้จากผลของการทำแบบประเมินท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1)เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบลต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 2)ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3)ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยากและบางเรื่อง
อาจทำไม่ได้ 
 2.2  ข้อสังเกต 
 1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3)ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4)เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องดำเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พอดีกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.ควรกำหนดช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการซับซ้อนของโครงการท่ีทำไปแล้วและท่ี
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควรเร่งรัดการดำเนินให้มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เร่ือง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)และได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
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      (นายทนงยุทธ จันทกูล) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 


