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ค ำน ำ 
 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร    
ที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต 
 การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมี
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
สามารถบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาต าบลในปีต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาต าบลและการจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 ธันวาคม  2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยาวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลไทยาวาส 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ        
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในต าบลไทยาวาส
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม 1) 2) 3) 4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถปุระสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสเสนอต่อสภา อบต.ไทยาวาสและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป      
ซ่ึงอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสโดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล   
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าตลาด 1 หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการ
วัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาสใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ไทยาวาสมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไทยาวาสคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไทยาวาส 
ž   
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี และแผนชุมชนต าบลไทยาวาส 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการสาธารณสุข  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 2) เปูาประสงค์ประกอบด้วย 
1. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
2. สวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม 
3. ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
4. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
5. แหล่งน้ าคูคลอง  สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม  
8. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และวัฒนธรรมทางการท างานอย่างเหมาะสม 

 3) ตัวชี้วัดประกอบด้วย 
1.  ร้อยละของถนน สะพานเขื่อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน  และได้รับการบ ารุงรักษา 
2. ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของ

ประชาชน 
3. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาสาธารณะทั่วถึง 
4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ด้านต่างๆ 
5. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
8. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
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9. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา 
และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

10. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรม
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ 

11. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
ในชุมชน 

12. ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้
เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 

13. จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้
มาตรฐาน 

14. ร้อยละของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
15. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
16. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
17. จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และ

พัฒนา 
18.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
19. ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
20. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ  
21. จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
22. ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 3) ค่าเปูาหมายประกอบด้วย 
1. ร้อยละ 70 ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบ ารุงรักษา 

และมีมาตรฐาน 
2. ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และ

สังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ 
3. จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 80  ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ 
6. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง

ทั่วถึง 
7. ร้อยละ 90 ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา

การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
8. จ านวน 8 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรม

ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565  10 

 

9. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ ในชุมชน 

10. ร้อยละ 60 ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน 
และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 

11. จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้
มาตรฐาน 

12. ร้อยละ 60 ของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
13.  จ านวน  4  ครั้ ง ของกิ จกร รม / โคร งการที่ พัฒนา  ส่ ง เส ริ มกา รดู แล

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
14. จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้

มาตรฐาน 
15. ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง 

และพัฒนา 
16.  จ านวน 1 แหล่งแห่งใหม่ต าบลไทยาวาส  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว 
17. ร้อยละ 90 ของระบบเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

ให้มีประสิทธิภาพ 
18. ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
19. จ านวน  2  ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
20. ร้อยละ 70 ของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 4) กลยุทธ์ประกอบด้วย 
1.  การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน เขื่อนกันดิน  ทางเท้า  ท่อ

ระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   บ่อบาดาล  ระบบไฟฟูา  
ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน  กีฬา และนันทนาการและด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาพัสดุ  ภครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการ
เผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนางานสาธารณสุข  และการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

4.  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและรายได้
ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

5.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบ
การจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุง
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สภาพภูมิทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะพัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ   

6.  พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่ในการให้บริการประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
       5) วิสัยทัศน์  

“สังคมเป็นสุข  ทุกชีวิตยั่งยืน  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล" 
 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
      1.2.1 โครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และท่ีเพิ่มเติม  
          

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  รวม 
จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริการ
สาธารณะและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 400,000.00 1 20,000.00 2 420,000.00 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

36 31,245,000.00 35 33,663,100.00 71 64,908,100.00 

แผนงานการพาณิชย์ 1 400,000.00 - - 1 400,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม  และ
คุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3 380,000.00 - - 3 380,000.00 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

4 1,130,000.00 - - 4 1,130,000.00 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

3 210,000.00 - - 3 210,000.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 30,000.00 - - 2 30,000.00 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

5 120,000.00 - - 5 120,000.00 

แผนงานงบกลาง 4 6,262,000.00 - - 4 6,262,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
การสาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา 17 1,020,000.00 - - 17 1,020,000.00 
แผนงานการ
สาธารณสุข 

14 206,000.00 - - 14 206,000.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5 280,000.00 - - 5 280,000.00 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
การสาธารณสุข 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

4 105,000.00 - - 4 105,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

8 215,000.00 - - 8 215,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1 5,000.00 - - 1 5,000.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000.00 - - 1 20,000.00 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3 490,000.00 - - 3 490,000.00 

แผนงานการเกษตร 6 280,000.00 1 300,000.00 7 580,000.00 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

6 223,000.00 2 30,000.00 8 253,000.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7 165,000.00 - - 7 165,000.00 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

2 10,000.00 - - 2 10,000.00 

แผนงานงบกลาง 2 262,000.00 - - 2 262,000.00 

รวม 135 43,458,000.00 39 34,013,100.00 174 77,471,100.00 
 

 
. 
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      1.2.2 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)       
และที่เพิ่มเติม และจ านวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลื่อมปี หรือเงินอุดหนุน จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ 
  
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

 
ตาม ตามข้อบัญญัติ คิดเป็น ตาม  ตามข้อบัญญัติ คิดเป็น 

  แผน พ.ศ. 2565 ร้อยละ แผนพัฒนา พ.ศ. 2565 ร้อยละ 

  พัฒนา หรือจ่ายขาดเงิน ของ ท้องถิ่น หรือจ่ายขาดเงิน ของ 

  ท้องถิ่น สะสม หรือน ามาต้ัง โครงการ (บาท) สะสม หรือน ามาต้ัง โครงการ 

  (โครงการ) จ่ายเป็นรายการ ตามแผน   จ่ายเป็นรายการ ตามแผน 

    ใหม ่หรืองบกันเงิน  พัฒนาฯ   ใหม ่หรืองบกันเงิน  พัฒนาฯ 

    
เหลื่อมปี หรือเงิน

อุดหนุน (โครงการ)     
เหลื่อมป ีหรือเงิน
อุดหนุน (บาท)   

1. การบริการสาธารณะและ 74 2 2.70 65,728,100.00 12,113,100.00 18.43 
โครงสร้างพื้นฐาน       
2. การพัฒนาด้านสังคม   21 6 28.57 8,132,000.00 7,101,656.40 87.33 
และคุณภาพชีวิต       
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  40 12 30.00 1,611,000.00 683,068.06 42.40 
ศาสนาวัฒนธรรมและการ
สาธารณสุข    

 
  

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 1 12.50 215,000.00 0.00 0.00 
ให้ยั่งยืน       
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 12 4 33.33 1,095,000.00 817,122.80 74.62 
และการท่องเที่ยว       
6. การพัฒนาด้านการบริหาร 19 7 36.84 690,000.00 39,232.00 5.69 
จัดการที่ดี       

รวม 174 32 18.39 77,471,100.00 20,754,179.23 26.79 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566     
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการส่ง
ค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการใน
เรื่องการพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ประตูระบายน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพซ่ึง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครปฐม ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าพัฒนาอ าเภอ ต าบล 
ชุมชนให้รองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม ของจังหวัดนครปฐมและ กรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างความ แข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้สามารถ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างการ 
ความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครปฐม    
ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
นครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ ขนส่ง(Transport), เมืองหลวงแห่ง อาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก 
(Global Content) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยาวาส สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการในเรื่อง
การพัฒนาสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครปฐม ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการ ขนส่ง(Transport), เมือง
หลวงแห่ง อาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคม 
ผู้สูงอายุ (Aging)และบริบทโลก (Global Content) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส       
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดนครปฐม ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าพัฒนาอ าเภอ ต าบล ชุมชนให้รองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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และสังคม ของจังหวัดนครปฐมและ กรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ แข็งแกร่งระดับพ้ืนที่ให้
สามารถ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างการ ความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไทยาวาส มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการใน
เรื่องการพัฒนาสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครปฐม ที่ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าส่งเสริมการจัดระเบียบ ควบคุมการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม เพ่ือลดปัญหา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและ สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่า
เทียม โดยน าศาสตร์ พระราชามาเป็นแนวทางหลัก ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรม
มาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ด าเนินการในเรื่องการพัฒนาสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครปฐม ที่
ได้ก าหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าส่งเสริมระบบสวัสดิการและการ บริการภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและ สิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์ พระราชามา
เป็นแนวทางหลัก ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไท
ยาวาส สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
    1) วิสัยทัศน์  
    “สังคมเป็นสุข  ทุกชีวิตยั่งยืน  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล" 
    2) ยุทธศาสตร์ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   1)  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  

ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ประตูระบายน้ า  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม  ระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ  และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ 

   2)  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา   
บ่อบาดาล 

   3)  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  ขยายเขตไฟฟูาและไฟทางสาธารณะ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต   
   1)  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ        

ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และเด็ก 
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   2)  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชน  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และการรณรงค์  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด 

   3)  ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน 

   4)  ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
   5)  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์  

และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข  
   1)  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

ทักษะ  และวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น   และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
   2)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
   3)  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
   4)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  อนามัย  และการเฝูาระวัง  

ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ   
   5)  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข มูลฐานประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
   1)  ส่งเสริม  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างอาชีพและ

รายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ   
   2)  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
   3)  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
   1)  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ

มลภาวะ   
   2)  พัฒนาระบบการจัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
   3)  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง  แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช  ปรับปรุงสภาพ

ภูมิทัศน์  และพัฒนาที่สาธารณะ   
   4)  พัฒนา  ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอนุรักษ์  เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ    
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
   1)  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและก าลังใจของบุคลากร   

และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน 
   2)  ส่งเสริม   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและ

พัฒนาท้องถิ่น  แ ละส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3)  ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของ

บุคลากร 
   4)  เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   5)  พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
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    3) เปูาประสงค์ 
  1) ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
  2) สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม 
  3) ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
  4) ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
  5) แหล่งน้ าคูคลอง สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
  6) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ    
  7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม  
  8) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  และวัฒนธรรมทางการท างานอย่างเหมาะสม 

    4) ตัวชี้วัด  
  1)  ร้อยละของถนน สะพานเขื่อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน  และได้รับการบ ารุงรักษา 
  2) ร้อยละของระบบประปาท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาสาธารณะทั่วถึง 
  4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ด้านต่างๆ 
  5) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
  6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  7) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
  8) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 
  9) ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา 

และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
  10) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทาง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
  11) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ใน

ชุมชน 
  12) ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้

เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 
  13) จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้

มาตรฐาน 
  14) ร้อยละของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
  15) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
  16) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
  17) จ านวนคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และ

พัฒนา 
  18)  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  19) ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
  20) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ  
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  21) จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  22) ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
    5) ค่าเปูาหมาย 

  1) ร้อยละ 70 ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบ ารุงรักษา และมี
มาตรฐาน 

  2) ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห์ด้านต่างๆ 

  3) จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

  4) ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  5) ร้อยละ 80  ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ 
  6) ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
  7) ร้อยละ 90 ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา

การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม 
  8) จ านวน 8 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทาง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ   
  9) ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 

ในชุมชน 
  10) ร้อยละ 60 ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และ

ให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเหมาะสม 
  11) จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้

มาตรฐาน 
  12) ร้อยละ 60 ของประชาชนที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
  13) จ านวน 4 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
  14) จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
  15) ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง 

และพัฒนา 
  16)  จ านวน 1 แหล่งแห่งใหม่ต าบลไทยาวาส  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 
  17) ร้อยละ 90 ของระบบเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ 
  18) ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง

มีประสิทธิภาพ   
  19) จ านวน 2 ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
  20) ร้อยละ 70 ของกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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    6) กลยุทธ์ 
  1) การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

ประตูระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูา
และไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  

  2) ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  3) พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน
การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ  ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขและการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

  4) ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  5) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการ
จัดการขยะในต าบลให้มีประสิทธิภาพ บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ การก าจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์และพัฒนาที่สาธารณะ พัฒนาส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ    

  6) พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ใน
การให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลัก       
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอ่ืน   
 

   2.1.3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และ
ประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรับทราบปัญหา ความต้องการและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ  สภาพ
สังคม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis คือการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก  ได้แก่ โอกาส อุปสรรค และได้ท าการวิเคราะห์
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้านว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอะไรบ้าง ท าอย่างไรจึงจะบรรลุผล
ส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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   1) SWOT Analysis 
ปัจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีเครื่องมือ 

เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีฐานะเป็นนิติ

บุคคล มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน  และมีอิสระ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณส าหรับผู้สูงอายุ เด็กสตรี  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีนโยบายในการ
ส่งเสริมความรู้  ความสามารถของบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร และชุมชน 

 บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีจัดโครงสร้างการ
บริหารภายในยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน 

 การขยายเขตไฟฟูายังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มองค์กรต่างๆ 
 ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในปัจจุบันที่

เพ่ิมสูงขึ้น 
 ประชาชนในชุมชนไม่เห็นความส าคัญของการแสดง

ความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วม
ในชุมชน 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  

 ความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย  ท าให้
งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง 

 งบประมาณท่ีจ ากัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่
เพียงพอกับความต้องการ 

 ระบบประปาในต าบลยังขาดมาตรฐาน และไม่มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

 สถานที่ท าการในการปฏิบัติการราชการเพ่ือให้บริการ
ประชาชนยังสะดวก  และคับแคบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565  21 

 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ากัด  (Threat : T) 
 มีหน่วยงานของส่วนราชการเข้ามาดูแล  สนับสนุน

งบประมาณ และให้ความช่วยเหลือ 
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนด าเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง ๔๕ กิโลเมตร มีการ

คมนาคมสะดวก  
 ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ  

เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เป็น
ต้น 

 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงในพ้ืนที่ 
 มีลักษณะพ้ืนที่ลุ่มต่ า  ท าให้น้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี 

พ้ืนที่การเกษตร ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ได้รับความเสียหาย 

 ปัญหามลภาวะ ที่เกิดจากผู้ประกอบการบางแห่ง และ
จากชุมชน ที่ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท าให้ประชาชนใน
ต าบลไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ประชาชนขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และยังไม่ให้
ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะ 

 
  2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเปูาหมายการพัฒนาทีสอดคล้อง
กับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนา
นั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
   การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะ
ท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
   การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์
การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจ
ว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตาม
และประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้
หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  
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   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้     
    ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้     
     1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
       1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
       2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
       3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
       4) ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ  
       5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
       6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
       7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
      1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
       1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
       2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
       3) การประเมินผลกระทบ    
    ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
    ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   
    ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
    ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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  2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
    ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
     1. การใช้แบบสอบถาม  
    2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
    3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
 
  2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
   แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ไทยาวาส เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส  

20 18 90.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   60 53 88.33 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 9 90.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   10 9 90.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์   5 4 80.00 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 100.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   5 5 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   5 4 80.00 
 3.8 แผนงาน   5 5 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 4 80.00 

รวมคะแนน  100 90 90.00 
  

 พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
95.00 ของคะแนน และและคะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
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 1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสในแต่ละประเด็น 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่ งน้ า  ลักษณะของไม้ /ปุ า ไม้  ฯลฯ ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100.00 
 

 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00  

1 .3  ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บสภาพทางสั งคม  เ ช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100.00  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

2 2 100.00  

1 .5  ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ ระบบ เศ รษฐกิ จ  เ ช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100.00  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100.00  

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3 2 66.66  

 รวม 20 18 90.00  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565  26 

 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
   พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
บริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภู เขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ได้คะแนนสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

    1.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4 80.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใ ช้ ผลของการบังคับใ ช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100.00  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2 66.67  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2 66.67  

2.5 การวิ เ คราะห์สิ่ งแวดล้อม  พื้ นที่ สี เ ขี ย ว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

3 3 100.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     
 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100.00  

 รวม 20 17 85.00  
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

พบว่า การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยาวาสสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 9 90.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โ ยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ ง แวดล้อมของท้ องถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 8 80.00  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 80.00  

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80.00  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาสที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึ งความชัดเจนในสิ่ งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100.00  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100.00  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวา
สมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100.00  
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
 พบว่า กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไทยาวาสที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน และแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

5 4 80.00  

 รวม 60 52 86.67  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 8 80.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  5 4 80.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 30 27 90.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80.00 

 5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 100.00 
 5.5 มีตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
5 4 80.00 

 5.6 ผลที่คาดวา่ตะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ 

5 4 80.00 

6 โครงการพัฒนาทีน่ าไปจัดจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 35 32 91.43 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในภาพรวม 
5 4 80.00 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

5 5 100.00 

 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

5 5 100.00 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับสุขภาวะ 

5 4 80.00 

 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการศึกษา ศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้อถ่ิน 

5 5 100.00 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5 5 100.00 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 

5 4 80.00 

รวมคะแนน  100 87 87.00 
 

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนาที่น าไปจัดจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้คะแนนสูงสุดคิด
เป็นร้อยละ 91.43  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ในแต่ละประเด็น 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
1.1 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืน  ๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
5 

8 
4 

80.00 
80.00 

1.2 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือ
น าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืนๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการ
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 80.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้
ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจที่
ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

8 
 

4 
 
 
 

80.00 
 

80.00 

2.2 การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์
ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ 
เป็นต้น 

5 4 80.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
3.1 การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึง
พอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา 
ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติ ร าชการตามที่ ได้ รั บงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

10 
 

5 

8 
 

4 

80.00 
 

80.00 

 3.2 การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

5 4 80.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน
การวิ เคราะห์ เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ
อ่ืนๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

5 
5 

4 
4 

80.00 
80.00 

5 โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ควรประกอบด้วยข้อมูล 
ดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

30 
5 

27 
5 

90.00 
100.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ควรประกอบด้วยข้อมูล 
ดังนี้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวั ตถุประสงค์สนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคต 

   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน 
(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ 
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

5 5 100.00 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปู าหมายต้ อ งชั ด เ จน  ส ามารถระบุ จ า นวน เท่ า ใ ด 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน ลงรายละเอียด
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเปูาหมายหลัก 
กลุ่มเปูาหมายรองหรือกลุ่มเปูาหมายเดียวกัน เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาใน
ช่องของ “งบประมาณ” 

5 4 80.00 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม 

5 5 100.00 
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ร้อยละของ
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5 โครงการพัฒนา 
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิด
จากเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)       
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความ
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม
(Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน
ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

   

 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :  
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ 
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/
ความยาว ฯลฯ 

5 4 80.00 

 5.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได ้

5 5 100.00 
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ที่ได้ 

ร้อยละของ
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6 โครงการพัฒนาที่น า ไปจัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี  
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

35 
 

5 

32 
 

4 

91.43 
 

80.00 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

5 5 100.00 

 6.3 โ ครงการ เ พ่ือการ พัฒนาท้ องถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
ง า น ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ท รั พย าก ร ธ ร รมช าติ สิ่ ง แ ว ดล้ อมหรื อบ า รุ ง รั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

5 5 100.00 

 6.4 โครงการ เ พ่ือการ พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการ
ด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

5 4 80.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

6 โครงการพัฒนาที่น า ไปจัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี  
6.5 โครงการ เ พ่ือการ พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

100.00 

 6.6 โครงการ เ พ่ือการ พัฒนาท้องถิ่ นที่น า ไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

5 5 100.00 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า  เช่น
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า  ขุด ติดตั้ง หรือการบริหาร
จัดการน้ า รวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

5 4 80.00 

รวม 100 87 87.00 
 

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้คะแนนสูงสุดคิด
เป็นร้อยละ 91.43  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคะแนนในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ด าเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 400,000.00 - - 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

36 31,245,000.00 2 12,113,100.00 

แผนงานการพาณิชย์ 1 400,000.00 - - 
ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม  และคุณภาพ
ชีวิต   

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3 380,000.00 - - 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

4 1,130,000.00 1 6,538.00 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

3 210,000.00 1 49,872.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2 30,000.00 - - 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

5 120,000.00 - - 

แผนงานงบกลาง 4 6,262,000.00 4 7,045,246.37 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการศึกษา 17 1,020,000.00 5 644,250.86 
แผนงานการ
สาธารณสุข 

14 206,000.00 3 7,696.00 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5 280,000.00 3 29,121.20 
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ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

4 105,000.00 1 2,000.00 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

8 215,000.00 1 0.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

1 5,000.00 - - 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 20,000.00 - - 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

3 490,000.00 2 817,122.80 

แผนงาน
การเกษตร 

6 280,000.00 2 0.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

6 223,000.00 5 39,232.00 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

7 165,000.00 2 0.00 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 10,000.00 - - 

แผนงานงบ
กลาง 

2 262,000.00 - - 

รวม 135 43,458,000.00 32 20,756,179.23 
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     3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองหลวง - คลองขวาง ตั้งแต่สามแยก
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ถึงสามแยกบ้านนาง
สุภาพร อินทร์ไพบูลย์ หมู่ที่ 4 ต าบลไทยา
วาส เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต าบลงิ้วราย (สาย 
นฐ.ถ 056-007) ต าบล 
ไทยาวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 2,062 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
12,372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบ
กลาง)) 
2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยไทยาวาส 1 (เงินสะสม) 

9,413,100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,700,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม  
และคุณภาพชีวิต 
 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึของ
ประชาชนในการปูองกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

6,538.00 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

1. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุต าบลไทยาวาส 

49,872.00 

แผนงานงบกลาง 1. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. เบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์
4. เงินส ารองจ่าย 

5,180,500.00 
924,000.00 
18,000.00 

922,746.37 
ยุทธศาสตร์ดา้น
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการ
สาธารณสุข 
 

 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)) 
2. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา 
3. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
วัดไทยาวาส (นลิด าพทิยานุสรณ์) 
4. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหาร
กลางวัน 

24,381.00 
 
 
 

69,545.00 
 

117,339.36 
 

23,485.50 
 

409,500.00 
แผนงานการ
สาธารณสุข 

1. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณธิาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
3. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ 

7,696.00 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
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 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 
(วันแม่แห่งชาติ) 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
10) 
3. โครงการปกปูองสถาบันส าคญัของชาติ 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ

13,756.00 
 

4,908.00 
 
 

10,457.20 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1. โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 2,000.00 

ยุทธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 

0.00 
 

ยุทธศาสตร์ดา้น
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 
2. ลดขยะ ลดภาระของชุมชนต าบล 
ไทยาวาส 

817,122.80 
 

0.00 

แผนงานการเกษตร 1. โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 
2. โครงการคลองสวย น้ าใส ไทยาวาสร่วม
ใจพัฒนา 

0.00 
0.00 

ยุทธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจัดการที่ด ี
 
 
 
 
 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
2. โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการประชาชน 

0.00 
 
 

0.00 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 

1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
3. โครงการให้ความรู้เรื่องแผนที่ภาษี และ
ความรู้ด้านภาษี 
4. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง 
5. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง) 

3,982.00 
 
 

0.00 
 
 
 
 

7,250.00 
 

18,000.00 
 
 
 

10,000.00 

รวม 32 โครงการ 20,756,179.23 
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  3.3 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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  3.4 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 
จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ 

1 . ด้ า น
ก า ร
บริการ 
สาธารณะ
และ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

15 15,412,000 31 51,049,000 33 50,038,500 50 65,850,500 38 32,045,000 

2. ด้าน
สังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

19 8,107,000 21 9,047,000 22 10,342,000 21 8,052,000 21 8,132,000 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรร
ม และ
การ
สาธารณสุ
ข 

35 4,041,000 38 4,211,000 40 1,761,000 44 1,658,500 40 1,611,000 

4. ด้าน
เศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

9 320,000 10 312,500 7 205,000 10 222,500 8 215,000 

5. ด้าน
สิ่งแวดล้อ
มและการ
ท่องเที่ยว 

7 2,680,000 11 817,500 8 2,770,000 12 2,627,500 11 795,000 

6. ด้าน
การ
บริหาร
จัดการที่ด ี

13 622,000 17 657,000 18 590,000 17 570,000 17 660,000 

รวม 98 3,118,2000 128 6,609,4000 128 65,706,500 154 78,981,000 135 43,458,000 
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 3.4.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่
เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
มีการ
ยกเลิก 

โครงการที่
มีการ

เพิ่มเติม 
โครงการทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อยละ จ า 
นวน 

ร้อยละ จ า 
นวน 

ร้อยละ จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - 1 50 1 50 - - - - 2 100 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

6 100 - - - - - - - - 6 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
การสาธารณสุข 

12 100 - - - - - - - - 12 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

4 100 - - - - - - - - 4 100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ด ี

7 100 - - - - - - - - 7 100 

รวม 30 93.75 1 3.125 1 3.125 - - - - 32 100 
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 3.4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม   งบหน่วยงานอืน่ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านการ
บริการ
สาธารณะฯ 

- - 2,700,000.00 22.29 9,413,100.00 77.71 12,113,100.00 100.00 

2. ด้านสังคม 
และคณุภาพ
ชีวิต 

7,101,656.40 100.00 - - - - 7,101,656.37 100.00 

3. ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

685,068.06 100.00 - - - - 685,068.06 100.00 

4. ด้าน
เศรษฐกิจให้
ยั่งยืน 

0.00 100.00 - - - - 0.00 100.00 

5. ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

817,122.80 100.00 - - - - 817,122.80 100.00 

6. ด้านการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

39,232.00 100.00 - - - - 39,232.00 100.00 

รวม 8,641,079.26 41.64 2,700,000.00 13.00 9,413,100.00 45.36 20,756,179.23 100.00 

  
 3.4.4 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองหลวง - คลองขวาง ตั้งแต่
สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ถึง
สามแยกบ้านนางสุภาพร อินทร์
ไพบูลย์ หมู่ที่ 4 ต าบลไทยาวาส 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต าบลงิ้วราย (สาย 
นฐ.ถ 056-007) ต าบลไทยาวาส  

-  - 9,413,100.00 - 

รวม -  - 9,413,100.00 - 
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   3.5 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

38 2 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม และคุณภาพชีวิต 21 6 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

40 12 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 8 1 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

11 4 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 17 8 
รวม 135 32 

 
4. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   4.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสในภาพรวม  

(ร้อยละ) 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

31.11 46.67 13.33 8.89 - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

13.33 53.33 22.22 11.12 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

22.22 35.56 24.44 17.78 - 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

27.77 35.56 24.44 13.33 - 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

22.22 55.55 16.67 5.56 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

14.44 64.44 18.89 2.23 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

18.89 58.89 18.89 3.33 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20.00 58.89 15.55 5.56 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

22.22 63.33 12.22 2.23 - 

รวม 21.36 52.34 18.52 7.78 - 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565  46 

 

  จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสในภาพรวม  อยู่ใน
ระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.34  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 21.36  พึงพอใจปานกลาง     
ร้อยละ 18.52 และพึงพอใจน้อย ร้อยละ 7.78  
 

 4.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 

(ร้อยละ) 
 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

20.00 46.67 24.44 7.78 1.11 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.00 51.10 15.55 11.12 2.23 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

31.11 37.78 27.77 3.34 - 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

42.23 36.67 11.12 10.00 - 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

20.00 53.33 21.11 5.56 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

25.56 47.77 24.44 2.23 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

30.00 64.44 4.45 1.11 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

24.44 50.00 21.11 4.45 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

21.11 60.00 11.12 7.77 - 

รวม 26.05 49.75 17.90 5.93 0.37 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 
49.75  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 26.05  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 17.90 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 5.93 และ
พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.37 
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 4.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม และคุณภาพชีวิต 

(ร้อยละ) 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

22.22 53.33 18.89 5.56 - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

25.56 53.33 17.78 3.33 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

23.33 53.33 15.55 2.23 5.56 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

32.22 36.67 16.67 12.21 2.23 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

17.78 60.00 17.78 4.44 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

21.11 58.88 17.78 2.23 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

28.89 62.22 5.56 3.33 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20.00 60.00 14.44 5.56 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

25.56 58.88 13.33 2.23 - 

รวม 24.07 55.19 15.31 4.57 0.86 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.19  พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 24.07  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.31 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 4.57 และพึงพอใจน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565  48 

 

 4.4 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม และการสาธารณสุข 

(ร้อยละ) 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

28.89 47.77 17.78 5.56 - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

24.45 53.33 13.33 8.89 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

22.23 60.00 12.22 3.33 2.22 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

37.78 41.11 15.55 5.56 - 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

22.23 50.00 16.67 11.10 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

16.67 56.66 17.78 5.56 3.33 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

18.88 58.89 16.67 5.56 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20.00 89.89 18.88 2.22 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

32.22 54.45 11.10 2.23 - 

รวม 24.81 53.46 15.56 5.55 0.62 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 
53.46  พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 24.81 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.56 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 5.55 และ
พึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 0.62 
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 4.5 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

(ร้อยละ) 
  

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

28.89 52.22 18.89 - - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

26.67 56.67 12.22 4.44 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

27.78 50.00 16.67 5.55 - 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

41.11 40.00 17.78 1.11 - 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

18.89 75.56 5.55 - - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

21.11 58.89 11.12 8.88 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

27.78 54.44 11.12 5.55 1.11 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

28.89 51.11 17.78 2.23 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

28.89 64.44 6.67 - - 

รวม 27.78 55.93 13.09 3.08 0.12 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.93  พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 27.78  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.09 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 3.08 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 
0.12 
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 4.6 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว 

(ร้อยละ) 
  

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

25.56 54.44 16.67 3.33 - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

25.56 61.11 11.11 2.22 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

28.89 56.67 14.44 - - 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

38.89 34.45 13.33 13.33 - 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

21.11 66.67 8.89 3.33 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

14.44 65.56 17.78 2.22 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

16.67 63.33 16.67 3.33 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

23.33 54.44 17.78 4.45 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

25.56 62.23 5.55 5.55 1.11 

รวม 24.45 57.65 13.58 4.20 0.12 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 57.65  พึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 24.45  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.58 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 4.20 และพึงพอใจน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.12 
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 4.7 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 

(ร้อยละ) 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

27.78 52.22 13.33 6.67 - 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.00 56.67 20.00 3.33 - 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

20.00 45.56 25.56 8.88 - 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

40.00 34.45 16.67 7.77 1.11 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.67 53.33 14.45 5.55 - 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

25.55 53.33 6.67 14.45 - 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

32.22 52.22 14.45 1.11 - 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

18.89 58.89 18.89 3.33 - 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

27.78 58.89 11.11 2.22 - 

รวม 26.54 51.73 15.68 5.93 0.12 
 
   จากตารางสรุปได้ว่า ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 90 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ยุทธศาสตร์ที่ 6     
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี อยู่ในระดับพอใจมาก  โดยพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.73  พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 26.54  พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.68  พึงพอใจน้อย ร้อยละ 5.93 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 
0.12 
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๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่          
โอนงบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไทยาวาส ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ยุทธศาสตร์
ด้านการบริการ
สาธารณะและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองหลวง - คลองขวาง 
ตั้งแต่สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 
ถึงสามแยกบ้านนางสุภาพร อินทร์
ไพบูลย์ หมู่ที่ 4 ต าบลไทยาวาส 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต าบลงิ้วราย (สาย 
นฐ.ถ 056-007) ต าบล 
ไทยาวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 2,062 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 12,372 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)) 
2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยไทยาวาส 1 (เงินสะสม) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

9,413,100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,700,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านสงัคม  
และคุณภาพ
ชีวิต 
 

1. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึของ
ประชาชนในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
2. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลไทยาวาส 
3. เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
5. เบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส์ 
6. เงินส ารองจ่าย 

5,000.00 
 
 

100,000.00 
 
 

5,000,000.00 
960,000.00 
18,000.00 

600,000.00 

6,538.00 
 
 

49,872.00 
 
 

5,180,500.00 
924,000.00 
18,000.00 

922,746.37 

0.00 
 
 

50,128.00 
 
 

0.00 
36,000.00 

0.00 
0.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
การสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

1. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใชจ้่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 
2. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
3. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
วัดไทยาวาส (นลิด าพทิยานุสรณ์) 
4. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
5. เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนนุ
อาหารกลางวัน 

34,000.00 
 
 
 

102,900.00 
 
- 
 

39,000.00 
 

407,400.00 
 

24,381.00 
 
 
 

69,545.00 
 

117,339.36 
 

23,485.50 
 

409,500.00 
 

9,619.00 
 
 
 

33,355.00 
 

0.00 
 

15,514.50 
 

0.00 
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6. โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
8. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อ 
9. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) 
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10) 
11. โครงการปกปูองสถาบนัส าคัญ
ของชาติ และสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ของคนในชาต ิ
12. โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

15,000.00 
 

30,000.00 
 
 
 
 

5,000.00 
 

20,000.00 
 

40,000.00 
 
 

50,000.00 
 
 

5,000.00 

7,696.00 
 

0.00 
 
 
 
 

0.00 
 

13,756.00 
 

4,908.00 
 
 

10,457.20 
 
 

2,000.00 

7,304.00 
 

30,000.00 
 
 
 
 

5,000.00 
 

6,244.00 
 

35,092.00 
 
 

39,542.80 
 
 

3,000.00 
ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

1. โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

50,000.00 0.00 
 

50,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

1. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
2. ลดขยะ ลดภาระของชุมชนต าบล 
ไทยาวาส 
3. โครงการรักน้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน 
4. โครงการคลองสวย น้ าใส ไท
ยาวาสร่วมใจพัฒนา 

700,000.00 
 

20,000.00 
 

5,000.00 
 

5,000.00 

817,122.80 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

20,000.00 
 

5,000.00 
 

5,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี
 
 
 
 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
2. โครงการ อบต.ไทยาวาส ออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการประชาชน 
3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย 
ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

3,982.00 
 
 

0.00 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
 

6,018.00 
 
 

10,000.00 
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5. โครงการให้ความรู้เรื่องแผนที่ภาษี 
และความรู้ด้านภาษี 
6. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
7. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(สถานที่กลาง) 

10,000.00 
 

18,000.00 
 
 
 

10,000.00 

7,250.00 
 

18,000.00 
 
 
 

10,000.00 

2,750.00 
 

0.00 
 
 
 

0.00 

 32 โครงการ  20,756,179.23  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  องค์การบริหารส่วนไทยาวาส ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่อไป  

 องค์การบริหารส่วนไทยาวาส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 
4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  

ยุทธ 
ศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 
จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ จ า 

นวน 
งบฯ 

1.ด้านการ
บริการ 
สาธารณะ
และ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

15 15,412,000 31 51,049,000 33 50,038,500 50 65,850,500 38 32,045,000 

2. ด้าน
สังคม และ
คุณภาพ
ชีวิต 

19 8,107,000 21 9,047,000 22 10,342,000 21 8,052,000 21 8,132,000 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

35 4,041,000 38 4,211,000 40 1,761,000 44 1,658,500 40 1,611,000 

4. ด้าน
เศรษฐกิจ
ให้ยั่งยืน 

9 320,000 10 312,500 7 205,000 10 222,500 8 215,000 

5. ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

7 2,680,000 11 817,500 8 2,770,000 12 2,627,500 11 795,000 

6. ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

13 622,000 17 657,000 18 590,000 17 570,000 17 660,000 

รวม 98 3,118,2000 128 6,609,4000 128 65,706,500 154 78,981,000 135 43,458,000 
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 1.2 การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนไทยาวาส ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 

กันยายน พ.ศ. 2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 
16,663,000.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1.ด้านการบริการสาธารณะและ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

11 7,897,700.00 

2. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 8 266,000.00 
3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข 

20 846,300.00 

4. ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 2 30,000.00 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 780,000.00 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 14 6,861,000.00 

รวม 60 16,681,000.00 
 
 1.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนไทยาวาส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ  จ านวนเงิน 20,756,179.23 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 8,643,079.23 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณในการด าเนิน 
1.ด้านการบริการสาธารณะและ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

2 12,113,100.00 

2. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 6 7,101,656.00 
3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข 

12 685,068.00 

4. ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 1 0.00 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 4 817,122.80 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7 39,232.00 

รวม 32 20,756,179.23 
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2. ปัญหา/อุปสรรค 
 - ไม่มี – 
 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรเพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่
ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิดร่วมกันท าร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




