
 

 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทากูบ 

เรื่อง  การรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕63 

---------------------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด  ๖  ขอ  ๒๙ (๓) และแกไขเพิ่มเติม ถึงปจจุบัน   กําหนดใหคณะกรร

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายใน สิบ

หาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวในระยะเวลา ไมนอยกวา 

สามสบิวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป   
 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดทํารายงานผลเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถิ่นเรยีบรอยแลว จึงประกาศ

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  
 

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   18   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕63 

 

 

 

(นายสุพล  เหล็กมา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทากูบ 

 

 

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด/งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 

Tha Kup Subdistrict Administrative Organization 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลท่ากูบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดใหม้ีการด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

มีหน้าที่ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   

สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ใหเ้กิดการพัฒนา

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล

ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖

3  ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน ดังนี้     
 

 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัตงิบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  

เพราะสะท้อนใหเ้ห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะหก์าร

ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการต้ังงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/

กิจกรรมให้เสร็จสิน้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ

พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน  การ

คลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 



  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 

วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนนิโครงการให้มากขึ้น  

  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และมีฐานข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป

อย่างรวดเร็ว  

                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้

ครอบคลุมทุกพืน้ที่อย่างทั่วทั่วถึง  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี

หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ

สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด   

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                             พฤศจกิายน   2563  
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บทน ำ 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยใหผู้้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา

ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จงึเป็นการติดตามผลที่ใหค้วามส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรอืทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ตรวจสอบดูว่า

แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรอืทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้

หรอืไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน

ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

ผูบ้ริหารระดับหัวหนา้ส านัก/ผูอ้ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สภาพพื้นที่และผูม้ีสว่น

เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม

ภายใต้ความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลท่ากูบ 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง

คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน

การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ

พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
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สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงใหด้ีขึ้นตั้งรับให้

มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผูม้ีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้

จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด

กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง 

 

 2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า

สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ

การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จงึได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภ าพและ

ประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ

ด าเนนิงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ

ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลท่ากูบ

หรอืสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝา่ยต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ รอบเดือนธันวาคม                                    
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

(2) ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา         

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  

   2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

   3)   ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

   4)   หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  

   5)   ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

ต้องด าเนนิการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหว้งเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น) เพื่อด าเนินการต่อไป 
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  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ได้

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี

วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรอืไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชีว้ัด : KPI) ถ้า

ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้

ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี

ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา

ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตดิตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก         

ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดต าม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมอื 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน

ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี ้คือ ข้อมูลจากแหล่งตา่ง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ

ได้ขอ้มูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถ่้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด

ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ

โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 

Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่

ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการตดิตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมหีลายลักษณะก็ได้

ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขี ยนเป็น

รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากการตดิตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

โดยอย่างนอ้ยปีละปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี

อ านาจในส านัก กอง ฝา่ยต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง

อาจกระท าโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 

  3. กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีอ านาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดย

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลท่ากูบ
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและ เสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้

เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ

ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ

สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)   แบบ

สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบรวมถึงผู้มีสว่นได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้

ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น

จรงิตอ่ไป  

  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ

ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก

ครั้ง 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

(ผู้บริหารท้องถิ่น)ภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ

ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึน้มคีวามสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศนข์อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

  

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมอืที่มีอยู่จริงในองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ

ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ

ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ซึ่งสามารถวัดได้ใน

เชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพหรอืวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ

พึงพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง

อ าเภอซับใหญ่ และจังหวัดชัยภูมิ ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์

รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ก าหนดระเบียบ วิธีในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผูเ้ข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรอืวิธีการตา่ง ๆ 

  2.2 วิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ

ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 

หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง

ศกึษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 



๘ 

 

  3. ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลท่ากูบ

ก าหนดเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ

ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ

ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ

สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 

interview) ซึ่งใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบ

ไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มพีิธีรีตอง     ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตรว่มกับประชาชาชน

ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 

หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ

ความสัมพันธ์ของผู้มสี่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น

หลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละโครงการมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล

ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรอืโครงการ วิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ตา่ง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ

ตามโครงการ ซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 

และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่

จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ

เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ีสว่นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 

ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบ้ริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย

ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 

งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
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การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 25๖๒       

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน       

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 

5 ปี พ.ศ. 2551- 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อ าเภอซับใหญ่ และแผนชุมชนต าบลท่ากูบ   

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีรายละเอียด ดังน้ี 

       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 . การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

        ยุทธศาสตรท์ี่ 2 . การพัฒนาด้านสังคมและสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

.        ยุทธศาสตรท์ี่ 3 . การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

           ยุทธศาสตรท์ี่ 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

          ยุทธศาสตรท์ี่ 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

  พันธกิจที่ 1.  จัดให้มแีละพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

       พันธกิจที่ 2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้

ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

       พันธกิจที่ 3.  สืบสานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น   

       พันธกิจที่ 4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมี

เพื่อเพิ่มผลผลิต  ให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4.  

จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐานครอบคลุม

พืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

       พันธกิจที่ 5.  สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และ

มีความยั่งยืน      

      พันธกิจที่ 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล 
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      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย  

  จุดมุ่งหมายที่ 1.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ

และแหลง่น้ าที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน  

       จุดมุ่งหมายที่ 2.  เพื่อส่งเสริมด้านการศกึษาก่อนวัยเรียน และการศกึษาทั้งในและ นอก

ระบบโรงเรียน สนับสนุนด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน  คลอบ

คลุม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด าเนนิการด้านการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพชีวติ ที่ด ี

       จุดมุ่งหมายที่3.  เพื่อสืบสาน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คูก่ับวัฒนธรรมท้องถิ่นตอ่ไป 

       จุดมุ่งหมายที่ 4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการ ท า

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน  ลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อ  การ

ด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       จุดมุง่หมายที่ 5.  เพื่อสร้างจติส านึกใหป้ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมี่

ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       จุดมุ่งหมายที่ 6.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชาน

และสถานที่ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ และให้มปีระสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภบิาล  

       4) วิสัยทัศน์  
 

“โครงสร้างพ้ืนฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ  มุ่งสู่คุณภาพชวีิตที่ดี” 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 256๒) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจรงิ 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงนิ จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงนิ 

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

246 

 

233,905,905 12 1,603,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

สังคมและส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงานการศกึษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

80 

 

 

15,371,050 21 10,969,353.36 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิ 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานการเกษตร 

30 

 

1,025,000 2 141,110 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

26 

 

 

2,400,000 2 380,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

การบรหิารจัดการบ้านเมอืง

ที่ดี 

แผนงานทั่วไป 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็ง 

25 

 

 

13,475,648,.9

0 

9 10,219,95.11 

รวม 407 266,177,603.90 46 23,312,558.47 
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1.3 ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณท่ีได้รบัและการเบิกจ่ายงบประมาณ          

ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (เป็นโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง)     

 

ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้

ด าเนินการจรงิ 

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

1 

1 

100,000 

199,000 

- 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

สังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรม  

4 

2 

 

1 

2 

136,000 

100,000 

 

20,000 

70,000 

- 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

เศรษฐกจิ 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานการเกษตร 

 

2 

 

170,000   

- 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

 

1 

2 

 

20,000 

40,000 

- 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ

บรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

แผนงานทั่วไป 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

 

 

 

2 

 

 

 

530,000 

- 

รวม 18 1,385,000  
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

                                        รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 256๒ 

                                              อบต.ท่ากูบ ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 

คิด

เป็น 
งบประมาณ 

คิด

เป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ 

คิด

เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 
246.0 

 
60.44 233,905,905.00 5.98 12 26.09 1,603,000.00 6.88 12.09 26.09 1,603,000.00 6.88 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดา้นสังคมและสง่เสริม

คุณภาพชีวติ 

80.0 19.66 15,371,050.00 5.77 21.0 45.65 10,969,353.36 47.05 21 45.65 10,969,353.36 47.05 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดา้นเศรษฐกิจ 
30.0 7.37 1,025,000.00 0.39 2.0 4.35 141,110.00 0.61 2.0 4.35 141,110.00 0.61 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

26.0 6.39 2,400,000.00 0.90 2.0 2.45 380,000.00 1.63 2.0 4.35 380,000 1.63 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

25.0 6.14 13,475,648.90 5.06 9.0 19.57 10,219,095.11 43.84 9.0 19.57 10,219,095.11 1.63 

รวม 407.0   266,177,603.90   46.0   23,312,558.47   46.0   23,312,558.47   

 

 



๑๕ 

 

การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 139 155,999,300.00 238 214,135,000.00 249 182,660,300.00 235 184,280,300.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 77 15,714,700.00 78 15,081,050.00 81 15,350,050.00 79 15,219,850.00 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 31 1,265,000.00 29 1,005,000.00 30 1,035,000.00 29 1,005,000.00 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 27 2,590,000.00 24 2,070,000.00 25 2,100,000.00 24 2,070,000.00 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 25 13,382,000.00 24 13,342,000.00 23 13,162,000.00 23 13,162,000.00 

รวม 299 188,951,000.00 393 245,633,050.00 408 214,307,350.00 390 215,737,150.00 

 

1.5  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน    
 

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  รวม  

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 4.88 234 95.12 246 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 21 26.25 59 73.75 80 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 6.67 28 93.33 30 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 7.69 24 92.31 26 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 36.00 16 64.00 25 

รวม 46 11.30 361 88.70 407 

 
 
1.6 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรอือุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของ

ผู้บริหาร 

- - - - - 

- - - - - 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 256๓        

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งก าหนดใหอ้งค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดชัยภูมิ  ที่ได้ก าหนด

เป็นเป้าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตรด์ังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ 

       2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

   1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“โครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐาน 

สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา

ท้องถิ่นในด้าน.โครงสร้างพืน้ฐาน และเศรษฐกิจ เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดย

ก าหนดโครงการปรากฏในแผนงานและพบว่าจ านวนโครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 

       2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

   1) วิสัยทัศน์  

 “โครงสร้างพ้ืนฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ  มุ่งสู่คุณภาพชวีิตที่ดี” 

   2) ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

 2.1 แผนงานทั่วไป 

 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 2.3 แผนงานการศึกษา 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 2.9 แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 3.2 แผนงานการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.1 แผนงานทั่วไป 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 4.3 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 5.1 แผนงานทั่วไป 

 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

   3) เป้าประสงค์ 

 1.  จัดใหม้ีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้

มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

     3.  สืบสานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  ให้

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4.  จัดให้มีและพัฒนา

เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบลให้

เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     5.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน      

     6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

   4) ตัวชี้วัด  

1. จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 

      2. จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพิ่มขึน้ 

      3. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

      4. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพิ่มขึ้น 

      5.  ความส าเร็จของการจัดการศึกษา 

      6.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ

การสงเคราะห ์



๑๘ 

 

      7.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

      8.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดมีาตรฐานและทั่วถึง 

      9.  จ านวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพิ่มขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 

      10.  จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

      11. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

      12.  รอ้ยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 

      13.  ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

      14.  จ านวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและ

การแปรรูปสินค้าระดับ 

      15. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

      16. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดทีี่เพิ่มขึ้น 

      17. ระดับความส าเร็จของชุมชนมคีวามเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้      

      18. ร้อยละของผู้รับบริการให้มคีวามพึงพอใจตอ่การบริการ 

   5) ค่าเป้าหมาย 

    1.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     2.  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สนับสนุน

ด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนด าเนนิการดา้นการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชวีิตที่ดี 

     3.  เพื่อสืบสาน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  ลด

การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     5.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมี่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     6.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชานและสถานที่ให้บริการที่

สะดวกรวดเร็วสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคัญ และให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล  



๑๙ 

 

 

   6) กลยุทธ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

       กลยุทธ์ 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และ

อุปโภค 

2.  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร   

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต   

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดขีองประชาชน  

3.  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการชุมชน   

4.  สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ  

5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

7.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

       กลยุทธ์ 

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  

2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  

3.  อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ    

         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ 

1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  การจัดการผังเมือง 

         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ  

2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   

   3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลขา่วสาร 

   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

          องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จงึได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   

“โครงสร้างพ้ืนฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ มุ่งสู่คุณภาพชวีิตที่ดี” 
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   7) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

                     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้

เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ

ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  2.1.4 การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

  การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 

ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด

เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการ

พัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 

analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมอื 

      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน

อนาคตของท้องถ่ิน ด้านเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  

      ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ด้วยเทคนิคSWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  

อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอก  มดีังนี้ 

 

     ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมตอ่ระหว่าง 4 อ าเภอ  

1. อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  

2.อ าเภอซับใหญ่   

3. อ าเภอหนองบัวระเหว   

4. อ าเภอจัตุรัส 

       2. มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แหง่   
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  มีอุปกรณ์  เครื่องจักรไม่เพียงพอ 

       2.  มีงบประมาณจ ากัด 

                          3.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัด 

                             ในการน าไปพัฒนา 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ า  ฯลฯ 

2. พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองสว่นนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้ท า  

 ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวมทั้งด้านอื่น ๆ 

อุปสรรค (Threat) 

1.  ขาดการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างตอ่เนื่อง 

       2.  ขาดเครื่องจักร 

     3. สภาพภูมปิระเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาต ิ

     ที่รุนแรงมากขึ้นสง่ผลกระทบต่อระบบโครงสรา้งพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรมเร็ว 

 

     ด้านที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีโรงเรยีนภายในต าบล  4  แหง่ และ 1  กศน. 1 แห่ง 

       2.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แหง่ 

       3.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

            4.  มกีองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

       5.  มชีมรมผู้สูงอายุประจ าต าบล 

       6.  มีการช่วยเหลือสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

                       7.  มอีงค์กรชุมชน เชน่ กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมูบ่้าน/อปพร.  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

   2.  ปัญหาการพนัน 

   3.  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 

   4.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมูบ่้าน 
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โอกาส  (Opportunity) 

  1.  มีหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน   

                     2.  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจหนา้ที่ 

                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและ 

                      พัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

                      3.นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิจัง ซึ่งถือเป็น 

                       วาระแหง่ชาติ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  มีวัฒนธรรมค่านิยมตา่งชาติเข้ามาครอบง าวัฒนธรรมไทย 

     2.  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บังคับ  ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ  

          ภารกิจ 

     3. หลังฤดูท าการเกษตรประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยังชุมชนเมอืงเพื่อหา 

         รายได้เลีย้งครอบครัว ท าให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น  
      

           ด้านที ่3 ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีการรวมกลุ่มตา่ง ๆ ภายในหมูบ่้าน/ต าบล 

       2.  มีทรัพยากรหนิทราย และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

       3.  มพีืน้ที่ท าการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก 

       4.  มีโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังตัง้อยู่ในพืน้ที่ต าบลท่ากูบ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  กลุ่มขาดความรูใ้นการบริหารจัดการจึงไม่มคีวามเข้มแข็ง 

       2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

       3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรอืผลผลิตของกลุ่ม 

       4.  เกษตรกรมีภาระหนี้สนิจ านวนมาก 

       5.  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

      6.  ผลผลติทางการเกษตรคุณภาพต่ า 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน 

       2.  รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนด าเนนิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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อุปสรรค (Threat) 

       1.  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ 

       2.  ขาดแหลง่เงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

       3.  ราคาสนิค้าเกษตรตกต่ า 

          4.  ตลาดสินค้าการเกษตรมคีวามต้องการไม่แนน่อน 

ด้านที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  พืน้ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนเมือง 

       2.  มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน 

       3.  มแีหลง่ทรัพยากรน้ าในพืน้ที่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  ขาดระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

       2.  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ 

                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มีนโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนา 

       2.  มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

อุปสรรค (Threat) 

1. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องขาดความ 

คล่องตัวและตอ่เนื่อง 

2. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนไม่ให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ประชาชนขาดความรูใ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ด้านที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มกีารรวมกลุ่มในชุมชน 

       2. ประชาชนมคีวามตื่นตัวทางการเมอืง 

    3. มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ผูน้ ามีความรู้ความสามารถ มภีาวะความเป็นผูน้ า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

5. ประชาชนมีความจรงิจังในการท างาน  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ประชาชนยังขาดความรูก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 

2. ขาดบุคลากรผูป้ฏิบัติงานที่มีความรูค้วามสามารถในบางสาขาของงาน 

โอกาส  (Opportunity) 

1.   รัฐบาลเน้นการให้สทิธิเสรีภาพแก่ประชาชน สง่เสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด

โอกาสการมสี่วนร่วมของประชาชน 

อุปสรรค (Threat) 

1.  ความไม่ตอ่เนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค

สมัยของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 

2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ 

 

ล าดับที่  รายละเอียด  จ านวน งบประมาณ 

    โครงการ (เบิกจ่าย)  

1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  50 15,297883.82 

2 โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม  4 1,223,000 

3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2 6,547,000 

4 ครุภัณฑ์  14 259,944.60 

รวมทั้งสิ้น  90 23,327,828.42 
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การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน    
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์

ของชื่อองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขต

จังหวัดชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร ์

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุบนทอ้ง

ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหาและหมอกควัน 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

ในเขตพื้นที่ อบต.ทา่กูบ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการบวงสรวงเจ้าพอ่พระยา

แลและงานของดีอ าเภอซับใหญ่

ประจ าปี 63 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากพษิสุนัขบา้ฯ 



๒๖ 

 

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสง่เสริมการพัฒนา

คุณภาพสตรีและครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

ซับใหญ่ส าหรับงานรัฐพิธ ี

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพผูพ้กิาร 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพผูป้ว่ยเอดส์ 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เงนิสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบลทา่กูบ (สปสช.) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เงนิส ารองจ่าย 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า  

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า  

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการจัดพิธีรับพระราชทาน

พระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ

บรมราชินี 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ  2563 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 

จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

กองช่าง อบต.ท่ากูบ 

15 3,024,000 

2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสงัคม

และส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

อบต.ท่ากูบ 

24 11,332,133.82 

3 ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการ 

ส านักปลัด 

อบต.ท่ากูบ 

1 19,200 

4 ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนงานทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 

กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

อบต.ท่ากูบ 

1 55,000 

5 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

แผนงานทั่วไป 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

อบต.ท่ากูบ 

9 - 

รวม 50 4,986,913.820 
 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายดา้น หลาย

แผนงาน กไ็ด้ และหนว่ยงานรับผิดชอบหลัก/หนว่ยงานสนับสนุนมหีลาย 

   หนว่ยงานตามความเป็นจริงได้   

  2.  ด้าน ให้ลงดา้น ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ้าปีของชื่อ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เชน่ ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น   

  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ของช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เชน่ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 



๒๙ 

 

 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเป็นหน่วยด าเนินการ 

  

ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 

41,058 ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและหมอกควัน 19,950 ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 46,000 กองการศกึษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

ในเขตพืน้ที่ อบต.ท่ากูบ 

594,000 กองการศกึษาฯ 

5 โครงการบวงสรวงเจา้พ่อพระยาแลและงานของดีอ าเภอซับ

ใหญ่ประจ าปี 63 

60,000 กองการศกึษาฯ 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ 72,000 กองสวัสดิการและ

สังคม 

7 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

100,800 ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว 23,300 กองสวัสดิการและ

สังคม 

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ส าหรับงานรัฐพิธี 15,000 ส านักปลัด 

10 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 2,548,400 กองสวัสดิการและ

สังคม 

11 เบีย้ยังชีพผู้พิการ 898,400 กองสวัสดิการและ

สังคม 

12 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,000 กองสวัสดิการและ

สังคม 

13 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่ากูบ (สปสช.) 140,000 กองสวัสดิการและ

สังคม 

14 เงินส ารองจ่าย 285,439.82 ส านักปลัด 

15 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,896 กองสวัสดิการและ

สังคม 

16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,170 ส านักปลัด 



๓๐ 

 

17 โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระ

บรมราชินี 

92,500 ส านักปลัด 

18 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลท่ากูบ 100,000 กองสวัสดิการและ

สังคม 

 รวม เป็นเงนิ 5,086,913.82  

 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเป็นหน่วยด าเนินการ 

รอบเดือนธันวาคม  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กบ้านหว้ยส้มปอย หมู่ที่ 7  ซอย

บ้านนายทรงสรรค์ ทองม่วง 

76,000 กองชา่ง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับสายออ หมู่ที่ 5  ซอย

บ้านนายบุญ ประดับวงษ์  

104,000 กองชา่ง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากูบ หมูท่ี่ 1  ซอยข้าง 

รพ.สต.ท่ากูบ 

205,000 กองชา่ง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าชวน หมู่ที่ 6 ภายนอก

หมูบ่้านท่าชวน จากบ้านนายผอม หวังถ้ ากลาง ถึง บ้านนางจงกล หวัง

ถ้ ากลาง  

129,000 กองชา่ง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเกต หมู่ที่ 2 ซอย

โรงเรียนบ้านโป่งเกต- บ้านนายประทวน  

144,000 กองชา่ง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกุง หมูท่ี่ 4 คุ้มหนอง

ไม้เปราะ บ้านนายสมรักษ์ เขตจัตุรัส  

95,000 กองชา่ง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขอนสัก หมู่ที่ 3 บ้าน

นายผัน ประดับวงษ์  

122,000 กองชา่ง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังอุดม หมู่ที่ 12  ซอย

มะขามเถ่า 

129,000 กองชา่ง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้ยส้มป่อย หมู่ที่ 7 

ซอยบ้านนางสมหวัง พิกุล  

61,000 กองชา่ง 



๓๑ 

 

10 โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านโนนสมบูรณ์ 

หมูท่ี่ 10 

300,000 กองชา่ง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับสาย

ออ  

50,000 กองชา่ง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า / สูง ให้แก่ราษฎร 

 

1,200,000 กองชา่ง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับน้ าใส หมู่ที่ 11 ซอย

คุ้มซับปลาฝา  

128,000 กองชา่ง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ซอย 

6 ทางเข้าวัด ซับสมบูรณ์  

153,000 กองชา่ง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 

ทางเข้าหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ – คุ้มอา่ง  

128,000 กองชา่ง 

16 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสู้งอายุ 61,200 กองสวัสดิการ

และสังคม 

17 โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าศริิกิติ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวัน

เฉลิมพรระชนนพรรษา 12 สงิหาคม 2563 

55,000 ส านักปลัด 

18 โครงการปกป้องสถาบัน กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหนา้ฝนปีนี้ 19,2000 ส านักปลัด 

19 โครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 35,250 กองสวัสดิการ

และสังคม 

20 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการป้องกันทุจรติและ

ประพฤมิชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบล 

35,650 ส านักปลัด 

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 278,220 กองการศกึษา

และวัฒนธรรม 

22 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคไวรัสโคโร 

น่า (covid-19) 

7,500 กองสวัสดิการ

และสังคม 

23 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา่ (covid-19) 50,500 กองสวัสดิการ

และสังคม 

24 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 123,600 กองสวัสดิการ

และสังคม 

25 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 

184,800 ส านักปลัด 



๓๒ 

 

26 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

159,050 ส านักปลัด 

27 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5,500 กองสวัสดิการ

และสังคม 

28 เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,580,800 กองสวัสดิการ

และสังคม 

29 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 4,480,700 กองสวัสดิการ

และสังคม 

30 โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนเพื่อบริหารการจัดศูนย์ช่วยเหลอืประชาชน

ระดับอ าเภอและศูนย์ประสานงานอ าเภอซับใหญ่ 

70,0000 ส านักปลัด 

31 โครงการอุหนุนศูนย์ปฎิบัติการสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอซับใหญ่ 

(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) 

10,000 ส านักปลัด 

32 โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลติ 30,000 กองสวัสดิการ

และสังคม 

 รวมเป็นเงนิ 10,210,970  

 

 

การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน   

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์

ของชื่อองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขต

จังหวัดชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร ์

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริเหล็กบ้านห้วยส้มปอย หู่ท่ี 

7 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านซับสายออ หมู่ท่ี 

5 



๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นทา่กูบ หมูท่ี่ 1 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นทา่ชวน หมู่ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นโป่งเกต หมู่ท่ี 2  

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นวังกุง หมูท่ี่ 4  

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นวังขอนสัก หมูท่ี่ 

3 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นวังอุดม หมู่ท่ี 

12 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นห้วยส้มปอ่ย หมู่

ที่ 7 



๓๔ 

 

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 โครงการตดิต้ังระบบพลังงาน

แสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) บ้าน

โนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสง่เสริมการพัฒนา

คุณภาพชวีติผู้สูงอย ุ

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่

สีเขียวเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ

พระนางเจ้าศริิกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหีลวง เน่ืองในวันเฉลิม

พรระชนนพรรษา 12 สิงหาคม 

2563 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า  

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 โครงการปกป้องสถาบัน 

กจิกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้น

หน้าฝนปน้ีี 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม และส่งเสริมการ

ปอ้งกันทุจริตและประพฤมชิอบ

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

และพนักงานส่วนต าบล 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกจิ

ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ 

2563 



๓๕ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการปอ้งกันและควบคุม

โรคติดต่อกรณีโรคไวรัสโคโรน่า 

น่า (covid-19) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า  

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการพลังคนไทยร่วมใจ

ปอ้งกันไวรัสโคโรน่า (covid-19) 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์

ส าหรับปฎบิัติงานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 



๓๖ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพผูป้ว่ยเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพคนพกิาร 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 เบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุน

เพ่ือบริหารการจัดศูนยช์่วยเหลือ

ประชาชนระดับอ าเภอและศูนย์

ประสานงานอ าเภอซับใหญ ่

ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหล่ือมล้ าใน

สังคม 

การลดความเหล่ือม

ล้ า 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ

และความ

เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 

 โครงการอุหนุนศูนยป์ฎิบัติการสู่

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอซับ

ใหญ่ (ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

   เงนิอุดหนุนเพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิ่น/

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิ่น 

ชย.ถ.60-002 สายจากทางหลวงชนบทสาย4014-

ดอนคนิง หมูท่ี่ 7,2 ต าบลทา่กบ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กวา้งข้าง

ละ 0.50 เมตร 

 

2,870,000.00 กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนทางหลวงทอ้งถิ่น/

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงทอ้งถิ่น 

ชย.ถ.60-005 สายจากทางหลวงหมายเลข 2354-ทาง

หลวงชนบทสาย4010(บา้นวังกุง-บา้นวังขอนสัก หมูท่ี่ 

4,4  ต าบลทา่กบ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

 

3,677,000.00 กองช่าง 

 รวม 6,547,000.00  

 

   ค่าครุภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับประมวลผล 

 

22,000 กองสวัสดิการและสังคม 

2 คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับประมวลผล 22,000 กองสวัสดิการและสังคม 

3 เครื่องปรับอากาศ 46,000 กองช่าง 

4 ชุดรับแขก 11,000 กองช่าง 

5 แบบหล่อลูกปูนทรงเหล่ียม 12,800 กองช่าง 

6 ค่าจัดซือ้คอมพิวเตอร ์ 30,000 กองช่าง 

7 เครื่องพมิพ์ multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ (ink tank printer) 

8,000 กองช่าง 

8 โต๊ะท างาน 6,000 ส านักปลัด 

9 เครื่องตัดหญ้าแบบขอ้แข็ง 18,382.60 ส านักปลัด 

10 เล่ือยยนต์ 17,762 ส านักปลัด 

11 คอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 22,000 ส านักปลัด 

12 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 30,000 กองคลัง 

13 ตู้เหล็กบานเล่ือน 5,000 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 9,000 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 รวม 259,944.60  

 

 



๓๘ 

 

จ่ายขาดเงนิสะสม 2563 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณที่ด าเนินการ

จริง 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสระเกบ็น้ าสาธารณะ

บ้านซับสายออ หมูท่ี่ 5 

 

280,000 กองช่าง 

2 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ ชุดรถเก็บโมบายเคลื่อนท่ี 

150,000 กองช่าง 

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสระเกบ็น้ าสาธารณะ

บ้านโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 

298,000 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวถนนโดยการปรับ

เกลี่ยภายในต าบลท่ากูบ หมูท่ี่ 1-12  

495,000 กองช่าง 

 รวม 1,223,000.000  

 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการ

พัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรอืไม่ 

และโครงการพัฒนาน้ันประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่

จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนด

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรอืไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมอืส าคัญในการตดิตามผลการด าเนินงาน 

 

    การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์

มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน

หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ

อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงาน



๓๙ 

 

โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนด

รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้

ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรอืไม่ โดย

การติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผล

เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึน้จรงิเมื่อด าเนนิโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ี     

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนด

กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น ดังนี้     

   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อาจก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  

    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหนว่ยงาน  

    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการตดิตามผล 

     (Monitoring)  

4.ประสิทธิภาพ  เป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับ 

5.ทรัพยากรที่ใชโ้ดยมีการประเมนิประสิทธิภาพ  

6.ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  

             7.ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่

มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมนิผลผลติที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  

    8. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ

สามารถวัดความส าเร็จหรอืความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

          1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

    1. การประเมนิผลกระบวนการหรอืการประเมนิประสิทธิภาพ  

    2. การประเมนิผลโครงการหรอืการประเมนิ  

    3. การประเมนิผลกระทบ    

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้

ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม

และประเมินผล ได้ตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           

   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก าหนด เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้    

   1. การใชแ้บบสอบถาม  

   2. การสัมภาษณ์มแีบบสอบถาม  

   3. การสังเกต หรอืการสนทนากลุ่ม 

2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      

  แบบที่ 1   

  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน

ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

แล้ว 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตร

มาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน

ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่

ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง้  หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
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ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ครั้งที่  1  /2564   เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  

2563  เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

20 199 18.09 

2 การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 20 204 18.55 

3 ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย      60 633 57.54 

 3.1 ยุทธศาสตรข์อง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ  10 109 9.91 

 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด       

10 109 9.91 

 3.3 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  10 109 9.91 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 52 4.73 

 3.5 กลยุทธ์        5 50 4.55 

 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 47 4.27 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์      5 54 4.91 

 3.8 แผนงาน       5 51 4.64 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม       5 52 4.73 

     

รวมคะแนน  100 1,036 94.18 
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

20 199 18.09  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของ

หมู่ บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ

ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน

การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลอืกตัง้  ฯลฯ 

3 27 2.45  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง   ฯลฯ 

ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

และชว่งอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 22 2.00  

1.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 

การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา

เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 20 1.82  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 

การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  

โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 19 

 

1.73 

 

 

1.5 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่ น 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 

การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม

อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 

2 19 1.73  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน

ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า

พื้นเมอืงและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 19 1.73  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 

ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ฯลฯ 

2 20 1.82  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

2 20 1.82  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 

วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม

แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

3 33 3.00  

รวม 20 199 19.09  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 204 18.55  

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ นโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

5 54 4.92  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

3 32 2.91  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน 

การศึ กษา  สาธารณสุ ข  ความยากจน 

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 

จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

2 20 1.82  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่มต่าง 

ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป 

เป็นต้น 

2 18 1.64  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 

ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

หรือสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ ท่ีมีผลต่อ

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

2 19 1.37  

 

 

 

 



๔๙ 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-

Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness (จุ ดอ่อน ) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 19 1.73  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา

สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 

การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

2 20 1.82  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ี

ได้ รั บ  และการ เ บิกจ่ า ย งบประมาณ ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การ

เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในเชงิคุณภาพ 

1 11 1  

2 .9  ผ ล ท่ี ไ ด้ รั บ จ า กก า รด า เ นิ น ง า น ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลท่ี

ได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา

อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 11 1  

รวม 20 204 18.55  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร ์ 60 633 57.55  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่ากูบ  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กู บ  แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง หลั กป ระ ชา รั ฐ  แ ผ น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 4.0 

10 109 9.91  

3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและ เชื่ อม โยงกับสภาพสั งคม 

เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่ น  และ

ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 

4.0 

10 109 9.91  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

และ Thailand 4.0 

10 109 9.91  

3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ต้องการจะ

เ ป็ นห รื อบ ร ร ลุ ถึ ง อ น า คต อย่ า ง ชั ด เ จ น 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี เ ป็น

ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่ากูบ  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

5 52 4.73  

 



๕๑ 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ี

ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 

หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง ท่ีจะ

ด าเนนิการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

5 50 4.54  

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

มุง่หมายส่ิงหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 47 4.27  

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ซึ่งเกิดจากศักยภาพ

ของพื้น ท่ีจ ริ ง  ท่ีจะน า ไปสู่ ผลส า เ ร็จทาง

ยุทธศาสตร์ 

5 54 4.91  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน

อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ

แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 51 4.64  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่ อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น ท่ี เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

และยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

ท่ากูบ  

5 52 4.73  

     

รวม  1,036 94.18  
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2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           

2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ครั้งท่ี  1/2564   เมื่อวันที่  30  

ตุลาคม   2563    เป็นดังน้ี 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 99 9.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  

10 97 8.82 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชิงคุณภาพ  

10 94 8.55 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 99 9.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 555 50.55 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 48 4.36 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 46 4.18 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 48 4.36 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  5 46 4.18 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   

5 43 3.91 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  5 43 3.91 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวดั  5 47 4.27 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 47 4.27 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 50 4.55 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการ

งบประมาณ  

5 43 3.91 

 5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 45 4.09 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 50 4.55 

รวมคะแนน  100 944 85.92 

 

   



๕๔ 

 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์

ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิ เคราะห์  SWOT Analysis/ Demand 

(Demand Analysis) /Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย

ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ด้ า น สั ง ค ม  ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

10 99 9.00  

รวม 10 99 9.00  
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชงิปริมาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 

เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 

การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน

ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป

ตามท่ีตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี

ด าเนนิการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร ่

จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี

จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ

พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีได้

ก าหนดไว้ 

 

10 97 8.82  

รวม 10 97 8.82  
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประ เมินประสิท ธิผลของ

แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา

เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 

โครงการ  กิ จกรรม ง านต่ า ง  ๆ  ท่ี

ด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความ

ตอ้งการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป

ตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง

พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ

ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ

ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 

รวมถึ งสามารถเ ทียบเคียงกับส่วน

ราชการหรือหนว่ยงาน 

10 94 8.55  

     

รวม 10 94 8.55  
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก

ด้ านต่ า ง  ๆ  มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ

จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 

SWOT Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis) / Global Demand/ Trend ห รื อ

หลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ี

ตดิตอ่กัน 

10 99 9.00  

รวม 10 99 9.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 556 50.55  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ ท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ

ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้

วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 48 4.36  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ

ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ

เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ

เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วั ตถุ ประสงค์  มี ความเป็นไปได้ ชั ด เจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 46 4.18  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกตอ้ง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ี

ตอ้งไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ

จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด า เนินงานอธิบายให้ชัด เจนว่า

โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้

บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร

คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 48 4.36  
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง

โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 46 4.18  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต

ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ

ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน

ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง

วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเป็นเมอืง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

5 43 3.91  



๖๐ 
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 5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่

สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก

การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม

เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ

เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เ ก ษ ต ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

5 43 3.91  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นมคีวามสอดคล้องกับ

ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้

ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก

กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป

ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น

ท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

 

5 47 4.27  
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ

พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม

ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด

ความยั่งยนื ซึ่งมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมคีวาม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 47 4.27  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง

หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ

ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ

มี ประสิ ท ธิ ภาพ  (Efficiency) (3)  ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 

(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 50 4.55  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง

ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา

กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด

ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   มี

ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า

ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ

รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 43 3.91  
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 

(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 

(effectiveness) ใ ช ้บอกประสิทธ ิภ าพ

(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ           (การ

คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

5 45 4.09  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการ

ด า เ นิ นก า รตาม โค ร งก า รพัฒนา  ซึ่ ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล

หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์

หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน

วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป

ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ

ด า เนินงานตามโครงการ (2)  วัดและ

ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 

ระบุสิ่งท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ

ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ

เป็นจริง (5) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

5 50 4.55  

รวม 60 556 50.55  

รวมท้ังสิ้น  100 945 136.45  
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3. การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ          

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

 

จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่ 1- 12 354 100 

 - ชาย  153 43.22 

- หญิง  201 56.78 

2 อาย ุ  354 100 

 - 20-30 ป ี  6 1.69 

- 30-40 ปี  43 12.15 

- 41-50 ปี  39 11.02 

- 51-59 ป ี  136 38.42 

- 60-70 ปี  130 36.72 

3 ระดับการศึกษา  354 100 

 - ไม่ได้เรยีนหนังสือ   43 12.15 

- ประถมศึกษา  190 53.67 

- มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  91 25.71 

- อนุปรญิญา/ปวส.  18 5.08 

- ปรญิญาตร ี  12 3.39 

- สูงกวา่ปริญญาตร ี    

4 อาชีพ   354 100 

 - ข้าราชการ  21 5.93 

- รับจา้ง  87 24.58 

- ธุรกิจส่วนตัว / คา้ขาย  55 15.54 

- พนักงานเอกชน  14 3.95 

- เกษตรกร  161 45.48 

- แม่บ้าน   16 4.52 

- ไม่มอีาชีพ   0 0 

- อื่น ๆ  0 0 

 รวม 354 100 
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จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  1)  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม จ านวน 354 ฉบับ จาก

จ านวนตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 354 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

ผูห้ญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.78 มีอายุระหว่าง 51-59 ปี  

  จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.42  มีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 279 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

78.81 มีการศกึษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.67  และประกอบอาชีพ

เกษตรกร จ านวน 161.00  คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.48 

3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

  ระดับความพงึพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่องาน บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ อ าเภอทรัพย์ใจ จังหวัดชัยภูมิ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้มาให้บริการ การสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 354 บาท ซึ่งผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1 คุณลักษณะทั่วไป ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 2 ความพงึพอใจ ของผู้รับบริการ 

ที่มีตอ่งานด้านต่างๆ ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากูบ จ านวน 4 งานบรกิารได้แก่ 1 งานบรกิารด้าน

จัดเก็บรายได้ 2 งานบริการด้านเดียวยังชีพ 3 งานบรกิารด้านจัดเก็บขยะมูลฝอย และ 4 งานบรกิารด้าน 

ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในแต่ละงานบริการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดระดับความพึง

พอใจตามกรอบการประเมิน จ านวน 4 ด้านประกอบด้วย 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2 ด้าน

กระบวนการและขัน้ตอน ใหบ้ริการ 3 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 1 งาน

บริการด้านจัดเก็บรายได้ 2 งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ 3 งานบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอย 4 งานบริการด้านการ

ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส าหรับงานบริการด้านจัดเก็บรายได้ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ระดับความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามในการให้บริการองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด Maple pecan เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น

พบว่ากิริยามารยาทการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสมระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

90 3.56  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส าหรับงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการให้บริการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละก็ 91.45 น 

  ผลการวิเคราะห ์ข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ส าหรับงานบริการด้านการจัดเก็บขยะ 

มูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ระดับความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถามของการให้บริการ

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม มีระดับมากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 90.4 6 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการส าหรับการ บริการช่วยเหลือป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ  โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด 90.63  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการให้บรกิารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม การให้บริ

การ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ รวมทั้ง 4 งานบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส าหรับงาน ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.35 เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า งานบริการ

ด้านการช่วยเหลือและป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

91.99 รองลงมาคือ งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ 91.16 งานบริการด้านจัดเก็บรายได้ 

คดิเป็นร้อยละ 90.75 และงานบริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย คดิเป็นร้อยละ 89.06 ตามล าดับ 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ  2563 

    รอบเดือนธันวาคม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
249.0 61.02 182,660,300.00 85.23 10 

16.01 1,365,000 - 10 - 1,365,000 16.01 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สังคมและสง่เสริมคุณภาพชีวติ 
81.0 19.85 15,350,000.00 7.16 14 83.11 7,082,770 2.28 14 83.11 7,082,770 83.11 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

เศรษฐกิจ 
30.0 7.35 1,035,000.00 0.48 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

25.0 6.12 2,100,000.00 0.98 

 

2 

 

0.87 

 

 

74,200 
 

 

0.87 
 

2 
 

0.84 

 

 

 

74,200 
 

0.87 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
23.0 5.63 13,162,000.00 6.14 

- - - - - - - - 

รวม 408.0   214,307,350.00   
 

26 
 8,521,970  26    



68 

 

 



๕๔ 
 

2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน           

2.1สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทากูบ คร้ังที่  1/2564   เมื่อวันท่ี  30  

ตุลาคม   2563    เปนดังน้ี 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

 1 การสรุปสถานการณการพฒันา   10 99 9.00 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชงิปรมิาณ  

10 97 8.82 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน       

เชงิคุณภาพ  

10 94 8.55 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 99 9.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 555 50.55 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 48 4.36 

 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 46 4.18 

 5.3 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  

5 48 4.36 

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  5 46 4.18 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

5 43 3.91 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 43 3.91 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยทุธศาสตรจังหวดั  5 47 4.27 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนืภายใตหลักประชารัฐ  

5 47 4.27 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5 50 4.55 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธิกีาร

งบประมาณ  

5 43 3.91 

 5.11 มกีารกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค

และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 45 4.09 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 50 4.55 

รวมคะแนน  100 944 136.45 
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

  รายละเอยีดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลทากูบในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร

ของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการ

วิ เคราะห  SWOT Analysis/ Demand 

( Demand Analysis) / Global Demand 

และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอย

ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ด า น สั ง ค ม  ด า น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

10 99 9.00  

รวม 10 99 9.00  
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2.3 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ 

2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ 

เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน

ตาง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไป

ตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี

ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร 

จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมี

จํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ

พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ี ท่ีได

กําหนดไว 

 

10 97 8.82  

รวม 10 97 8.82  
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  2.4 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ   

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ 

3.1 การประ เมินประสิท ธิผลของ

แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ 

โครงการ  กิ จกรรม  ง านต า ง  ๆ  ท่ี

ดําเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง

พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได

ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ

ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

รวมถึ งสามารถเ ทียบเคียงกับส วน

ราชการหรือหนวยงาน 

10 94 8.55  

     

รวม 10 94 8.55  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก

ด านต า ง  ๆ  มี ค วามสอดคล อ งกั บ

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลทากูบ ในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 

SWOT Analysis/ Demand ( Demand  

Analysis) / Global Demand/ Trend ห รื อ

หลักการบูรณาการ (Integration) กับช่ือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพื้นท่ี

ติดตอกัน 

10 99 9.00  

รวม 10 99 9.00  
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 556 50.55  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลทากูบ และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวน

ตําบลทากูบ ท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ

ชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจได

วาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 48 4.36  

5.2 กํ าหนด วัตถุประสงคสอดคลองกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ

ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความ

เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ

เหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ

วัตถุ ประสงค  มี ความเป นไปได ชั ด เจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 46 4.18  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ี

ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุ

จํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคอือะไร มีผลผลิต

อยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นท่ีดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให ชัดเจนวา

โครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เร่ิมตนในชวงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให

บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใคร

คอืกลุมเปาหมายรอง 

5 48 4.36  
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) 

การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง

สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อใหเกดิความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื 

5 46 4.18  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคต

ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอ

ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว 

ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได

ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน

ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูง

วัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเปนเมอืง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6) การบริหารราชการแผนดนิท่ีมปีระสทิธิภาพ 

 

5 43 3.91  

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 



๖๑ 
 

คะแนน

เต็ม 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 

4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกจิ ไปสู Value–

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสู

สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก

การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และการ

วิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบ

เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช น  ด า น เ ก ษ ต ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

5 43 3.91  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมคีวามสอดคลองกับ

หวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได

กาํหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจาก

กันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่น

ตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป

ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น

ท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

5 47 4.27  
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ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยนืภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความ

พอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวม

ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 

เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิด

ความย่ังยนื ซึ่งมลัีกษณะท่ีจะใหทองถิ่นมคีวาม

ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่นท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกจิพอเพยีงทองถิ่น (ดานการเกษตร

และแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 47 4.27  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ

เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง

หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ

ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ

มี ประสิ ท ธิ ภาพ  (Efficiency) (3)  ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 

(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 50 4.55  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม

หลักวธีิการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง

ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา

กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนด

ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ   มี

ความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวา

รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณ

รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 43 3.91  

 



๖๓ 
 

ลําดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ี วัด (KPI)  และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

ม ีก า ร กํ า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 

Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได 

(measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 

( effectiveness) ใ ช บอกประสิทธ ิภ า พ

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคท่ีเกดิท่ีสิ่งท่ีไดรับ           (การ

คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 45 4.09  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการ

ดํ า เ นิ น ก า รตา ม โ ค ร ง ก า ร พัฒนา  ซึ่ ง

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผล

หรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงค

หรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน

วัตถปุระสงคควรคํานึงถงึ (1) มคีวามเปนไป

ได และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ

ดํา เนินงานตามโครงการ (2)  วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 

ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ

ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ

เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 50 4.55  

รวม 60 556 50.55  

รวมท้ังสิ้น  100 945 136.45  
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สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม          

    1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 . การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 . การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 . การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       

       ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

       ยุทธศาสตรท์ี่ 5 . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ

ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตาม

ผลการน ายุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  วา่เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชงิคุณภาพ  

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0810.2/ ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตาม

แนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือ ดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการ ฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผน

มาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ

รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

     1.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้

มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     2.  เพื่อส่งเสริมด้านการศกึษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สนับสนุน

ด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชนด าเนนิการดา้นการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพชีวติที่ดี 

     3.  เพื่อสืบสาน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  

ลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     5.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมี่ดี นา่อยู่ และมีความ

ยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     6.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชานและสถานที่ให้บริการที่

สะดวกรวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ และให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล  

 1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

      1.  จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้

มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

     3.  สืบสานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

     4.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  ให้

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4.  จัดให้มีและพัฒนา

เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบล

ให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

     5.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน      

     6.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
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  1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 

     1. จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 

     2. จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพิ่มขึน้ 

     3. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

     4. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพิ่มขึ้น 

     5.  ความส าเร็จของการจัดการศึกษา 

     6.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเด็ก สตร ีคนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ

สงเคราะห ์

     7.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

     8.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 

     9.  จ านวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพิ่มขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 

     10.  จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

     11. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

     12.  รอ้ยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 

     13.  รอ้ยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

     14.  จ านวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าระดับ 

     15. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

     16. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดทีี่เพิ่มขึ้น 

     17. ระดับความส าเร็จของชุมชนมคีวามเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้      

     18. ร้อยละของผู้รับบริการให้มคีวามพึงพอใจตอ่การบริการ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ

แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
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  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต

ประชาชน  และสัตว์ตา่งๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึน้กับเด็กๆ    โรค

พิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรค

ระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้นอ้ย  การศกึษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี

หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา

โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  

จา้งเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมรีายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ

รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์

ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา

ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 

โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี

ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  

เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย

ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน

พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน

ศักยภาพก็ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

แก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี

ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมกีารเผาหญ้า ออ้ย ตอข้าวใน

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว ์วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมใีนพืน้ที่  เส้นทางคมนาคม

ยังไม่ครบ 

------- 
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การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการน าเข้า

ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พิจารณาน า เข้าข้อมูลในระบบ e-plan เพื่อใ ช้ในการ  ติดตามและประเมินผลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จึงด าเนินการ ติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม ด้วย

ระบบ e-plan 

 

 

 

 

 

 
 


